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Revista “Toka ime” financohet tërësisht nga Agjencia Internacionale Suedeze për Bashkëpunim (Sida) dhe We Effect. Qëndrimet e prezantuara në këtë revistë 
nuk janë me patjetër edhe qëndrime të Sida dhe We Effect. Pronarët mbajnë përgjegjësi për përmbajtjen.
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Revista për bujqësi dhe zhvillim rural 
“Toka ime” është revista e parë rajonale 

onlajn në gjuhën shqipe, që u dedikohet 
të gjitha palëve të interesuara në sektorin 
bujqësor dhe është e lirë dhe pa pagesë 
për të gjithë lexuesit. Çdo person fizik 
dhe juridik nuk ka të drejtë ta printojë dhe 
shesë revistën “Toka ime” për të realizuar 
fitim. Pronarë të kësaj reviste janë FNF, 
AGRINET, AGROPUKA për Shqipërinë, 
Maqedoninë dhe Kosovën. Ne jemi të 
hapur për bashkëpunime të reja dhe pro-
narë të rinj nga shtete të tjera me qëllim 
të vetëm zhvillim dhe bashkim të rajonit 
në suazat e sektorit bujqësor.   

AGRINET ALBANIA

AGROPUKA

Adresa: rr. Gigo Mihajllovski nr.4 1000 Shkup
Tel: 00 389 (0)70 937132

e-mail: nff@nff.org.mk
uebfaqe:www.nff.org.mk

Adresa: Lagja 7 rr. "Ligor Rembeci" 
Nr. 8, Korçë Albania

Tel: +355 82254655, Mob.: +355 684060530
Email: info@agrinet.al  tpikuli@agrinet.al

uebfaqe: www.agrinet.al

Adresa: Lagjja e Re, Pukë
Tel.+355 212 2 2412. Mob.:+355 68 23 88 169/  

+35569 57 42 060/ +35567 20 70 490
e-mail: agropuka@gmail.com

uebfaqe: www.agropuka.org 

WeEffect – Qendra Suedeze për Kooperativa, punon me 
organizatat partnere në mbi 20 vende, me vizion të botës 

së qëndrueshme dhe të drejtë të çliruar nga varfëria. 
WeEffect e mbështet revistën rajonale “Toka Ime” me 

qëllim që të zhvillohet lëvizja e bujqve në Ballkan dhe të 
përforcohet zëri i përbashkët i bujqve.
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FNF-JA TRAJNIM PËR PRODHIMIN E REÇELIT 
DHE XHEMIT PA PËRDORIM TË SHEQERIT DHE ADITIVËVE



FJALA E REDAKTORIT

Me respekt,
Biljana Petrovska-Mitrevska
Redaktori kryesor dhe përgjegjës i 
revistës “Toka ime”.

LUFTË E PËRBASHKËT KUNDËR COVID 19

NDRYSHIMET 
KLIMATIKE, KËRCËNIM 
SERIOZ PËR BUJQËSINË

Ndryshimi i klimës 
është zmadhuar 
tashmë në këtë rajon. 
Po shfaqet dukuria 

e temperaturave të larta, 
përmbytjeve, ngricave, breshrit, 
tërmeteve, rrëshqitjeve të 
tokës. Sipas analizës së Bankës 
Botërore, Ballkani tashmë 
është tokë me pasqyrim të lartë 
ndaj fatkeqësive të ndryshme 
natyrore, sidomos: përmbytje, 
thatësira, temperatura 
ekstreme, breshër dhe tërmete. 
Fermerët tashmë po i ndiejnë 
pasojat e fatkeqësive të 
tilla. Në atë drejtim nevojiten 
intervenimet nga shtetet, por 

njëkohësisht edhe në ndërtimin 
e strategjive të cilat duhet të 
kontribuojnë në adaptimin e 
bujqësisë me klimën e re.  

Në këtë drejtim duhet të 
mendohet dhe të punohet edhe 
mandej.

Në numrin e ri të revistës 
“Toka ime” do të lexoni risi 
dhe këshilla interesante për 
bujqësinë. Njëkohësisht do të 
informoheni mbi aktivitetet e 
FNF-së, Agrinet, Agropuaka dhe 
do të lexoni rrëfime interesante 
për fermerët dhe mundin e 
dhënë në prodhimtari.
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Lakra e 
Brukselit

KOPSHTARI

Te lakra e Brukselit (Brassica ol-
eraceae var. Gemmifera) kokat e 
vogla që formohen në sqetullat 
e gjetheve përdoren për ush-

qim. Ato janë të pasura me proteina 
dhe karbohidrate dhe përdoren për 
të përgatitur pjata të ndryshme. Ato 
gjithashtu mund të bëhen turshi ose 
të thahen.

Lakra e Brukselit ka një kërcell të 
fortë dhe të drejtë në varësi të llo-
jit, me një lartësi prej 50 deri 100 cm. 
Gjethet vendosen në mënyrë spirale në 
kërcell me bishta të gjata të gjetheve. 
Në krye të bimës formohet rozeta e 
gjetheve. Poshtë gjetheve nga poshtë 
lart formohen kokrra të vogla me një 
diametër 2-5 cm, me një masë mesa-
tare prej 5-15g. Renditja e kokrrave 
në kërcell është konike ose cilindrike, 
kurse kanë formë të rrumbullakët ose 
vezake, kompakte ose të lirshme.

Lakra e Brukselit zakonisht rriten për 
konsum të vonshëm për periudhën 
vjeshtë-dimër dhe mund ta kalojnë 
dimrin në fushë, megjithëse ka llo-
je që formojnë kokrra cilësore gjatë 
gusht-shtatorit. Ka shumë lloje të 
ndryshme në botë me rezistencë të 
ndryshme ndaj ngricave, që janë për 
vjelje korrje manuale dhe të mekani-
zuara.

Lakra e Brukselit është e ngjashme 
me kulturat e tjera të lakrës me vetitë 
e saj biologjike. Ka nevoja mesme për 
nxehtësi dhe i toleron ngricat shumë 
mirë. Nën ndikimin e ngricave më të 
dobëta, përmirësohet cilësia e kokr-

rave të vogla. Kërkon një sasi të mad-
he uji në tokë dhe ajër dhe kërkon 
shumë toka pjellore.

PRODHIMI
Lakra e Brukselit prodhohet si një kul-
turë e dytë pas korrjes së kulturave 
të hershme të tilla si rrepkë, marule, 
spinaq, bizele të hershme, patate. 
Prodhohet nga fidanë. Për prodhimin 
e hershëm të vjeshtës, ajo mbillet në 
prill, kurse fidanë nxirren në fund të 
majit dhe në fillim të qershorit. Për 
konsumimin e vjeshtës-dimrit të vonë 
është e nevojshme të mbillet në fund 
të majit, kurse fidanë nxirren në fund 
të qershorit ose ditët e para të korri-
kut.

Lakra e Brukselit mbillet në një dis-
tancë midis rreshtave nga 60 deri 
në 100 cm, kurse në vetë rreshtin 
40-70 cm. Për kultura e mbjellë nev-
ojitet kujdes njësoj si edhe për bimët 
e tjera të lakrës, ujitje e rregullt, 
prashitje, mbrojtje nga dëmtuesit dhe 
veçanërisht nga morat e gjetheve. 
Vjelja mund të fillojë 90-100 ditë pas 
mbjelljes. Me vjeljen graduale e kokr-
rave të poshtme dhe heqjen e gjetheve 
të poshtme arrihet rendiment më i 
lartë. Më të shijshmet janë kokrrat pas 
ngricave të para. Kokrra më të mëdha 
arrihen nëse maja e kërcellit prihet në 
kohë. Lakra e Brukselit pasi mblid-
het vendoset në arka dhe ruhet në një 
temperaturë prej 0oC në një lagështi 
prej 95 deri 98% dhe kështu mund të 
ruhen për 1,5 deri në 2 muaj. Për për-
dorim në shtëpi para dimrit, bimët e 
plota duhet të priten dhe të ruhen në 

një vend të freskët. Arrihet rendiment 
nga 10 deri në 20 t/ha dhe mbetjet 
mund të përdoren si foragjere.

Shkrifërimi ose mungesa e fortësisë 
së kokrrës është mangësi fiziologjike 
që lidhet me specifikën e varietetit dhe 
kushtet e prodhimit. Errësimi i brend-
shëm i kokrrave mund të gjendet në 
kushte të lagështisë së lartë gjatë 
prodhimit, kurse shoqërohet me kon-
densim të ujit nga gjethet e zhvilluara 
të rozetës. Prandaj, heqja e rregullt 
e gjetheve është e domosdoshme. 
Heqja e gjetheve bëhet kur fillon të 
zhvillohet të paktën një kokërr. Hiqen 
6-8 gjethe, duke u kujdesur që të mos 
dëmtohet kërcelli. Hiqen 2-3 gjethet 
e poshtme çdo javë gjatë sezonit të 
rritjes duke u kujdesur që të keni disa 
gjethe të shëndetshme të zhvilluara 
mirë që do të shërbejnë për të ush-
qyer bimën dhe për të ujitur kokrrat.

RUAJTJA
Ruajtja e korrave të lakrës së Brukselit 
mund të jetë 3-5 javë në një temper-
aturë prej 0°C dhe lagështisë relative 
të ajrit prej 95%. Në temperaturë prej 
5°C kohëzgjatja e magazinimit është 
nga 10 në 18 ditë, kurse në 10°C ruhet 
për 7 ditë. Megjithëse kokrrat e lakrës 
së Brukselit karakterizohen nga pra-
nia e një shtrese dylli në gjethe, ato e 
humbin freskinë e tyre për shkak të 
humbjes së ujit për shkak të lagësht-
isë relative të ulët të ajrit.

Dëmtimet nga temperaturat e ulë-
ta ndodhin në një temperaturë prej 

-0.6°C. Lakra e Brukselit mund të ru-
het, gjithashtu, në një atmosferë të 
kontrolluar me 1-4% të O2 dhe 5-10% 
të CO2 në një temperaturë prej 2.5-
5°C. Gjatë ruajtjes mund të shfaqet 
sëmundja bakteriale (Erwinia, Pseu-
domonas) në kokrrat e dëmtuara të 
lakrës së Bruskelit. l

Shkruajnë: prof. dr. Zvezda Bogeska, prof.dr. Margarita Davitkovska
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Sallata 
ajsberg

KOPSHTARI

Momentalisht sallatat janë 
shumë të kërkuara, midis të 
cilave janë edhe sallatat ajs-
berg. Ky prodhim i shëndet-

shëm me kalori të ulët tërheq me shi-
jen e vet neutrale. Mund të kombinohet 
me cilëndo salcë. Duron temperaturën 
e ulët dhe nuk kërkon shumë investim 
për prodhim. 

KARAKTERISTIKAT DHE 
SHPËRHAPJA E SALLATËS AJSBERG 

Sallata ajsberg është një kulturë e 
hershme që arrin për 50 deri në 90 
ditë, tipike për këto lloje sallatash. Nga 
jashtë të kujton varietetet e hershme 
të lakrës. Formon një rozetë të vogël 
me gjethe të gjelbra të lehtë me buzë 
të dhëmbëzuara dhe formon një kokë 
me peshë 300 deri 600 g. Ka shije të 
ngjashme me lakrën kineze, por ndrys-
hon nga ajo me gjethe me lëng dhe kro-
kante. Sallata ajsberg ka gjetur rrugën 
e saj në të gjithë botën në sajë të prod-
huesve amerikanë. Ky varietet sallate 
shfaqet në fillim të shekullit XX. Aktual-
isht prodhohet në sasi shumë të mëdha. 
Më parë quhej "sallatë krokante" sepse 
vlerësohej për shijen e saj të freskët.

REKOMANDIME SI TË MBILLET

1. Sallata e ajsbergut preferon tokën e 
shkrifët ose me rënore me pH neutral. 
Mielli i dolomitit, hiri i drurit ose gëlqer-
ori përdoren për të zvogëluar aciditetin 
e tokës.

2. Rotacioni i kulturave praktikohet 
rregullisht për mbrojtje nga sëmundjet. 
Rekomandohen parakulturat si lakra, 
patatet, qepët ose drithërat.

3. Sallata është një specie që grum-
bullon sasi të mëdha nitratesh në 
gjethe. Prandaj, plehrat nitrat duhet të 
përdoren me kujdes. Është më mirë 
të përdoren plehra organikë të tilla si 
plehra komposte, pleh stalle, të përdor-
en në vjeshtë para mbjelljes.

4. Për shkak të vegjetacionit të shkurtër, 
ajo mund të rritet së bashku me një kul-
turë të kombinuar, për shembull, me 
patate, qepë, karota, kastraveca dhe 
kunguj. Ndërsa këto kultura rriten dhe 
fitojnë forcë, sallata ajsberg do të ketë 
kohë për të mbërritur për korrje.

5. Duhet të përzgjidhen vende me diell 
ose pjesërisht të mbuluara me hije.

6. Kultura është rezistente ndaj të 
ftohtit dhe mund të përballojë ngricat 
nga -2 në -6°C. Rritja fillon me 5°C, 
kurse temperatura optimale për rritje 
dhe zhvillim është nga 18 në 25°C.

7. Për të vazhduar të korrat, ajo mund 
të mbillet disa herë rresht në çdo 10-14 
ditë.

MBJELLJA E FARËS NË SIPËRFAQE 
TË HAPUR NË PRANVERË 

Në gjysmë e parë të prillit përgatitet 
toka. Mbjellja bëhet në radhë në largë-
si prej 20 deri në 30 cm. Fara mbulohet 
me 1 cm shtresë tokë. Në rast se cilësia 
e materialit të farës është e keqe mb-
jellja bëhet më e dendur. Toka mbulohet 
me folie. Mbirja duhet të pritet 6 deri në 
14 ditë në varësi nga kushtet e motit.

PËRGATITJA E FIDANËVE

Fidanët rriten më mirë në kube torfe 
ose enë plastike. Në këtë mënyrë ru-
het sistemi rrënjor dhe bimët nuk vua-
jnë nga stresi pas mbjelljes. 2-3 fara 
mbillen në secilën ndarje të enës dhe 
mbulohen me një shtresë torfe. Gjatë 
prodhimit të fidanëve zbatohen masat e 
zakonshme të kujdesit. Fidani është gati 
në 3-4 javë kur bimët kanë formuar 4-5 
gjethe të vërteta dhe është gati për mb-
jellje në natyrë. Fidanët mbillen në një 
distancë midis rreshtave prej 20-30cm 
dhe ujiten me bollëk.

KUJDESI

Masat kryesore të kujdesit janë, ushqi-
mi, ujitja, prashitja dhe rrallimi.

1. Ushqimi duhet të bëhet 1-2 herë 
para mbjelljes, kurse herën tjetër gjatë 
formimit të kokës së sallatës. 

2. Ujitja duhet të bëhet në varësi nga 
kushtet e motit, në do dy ditë pse një 
herë në javë. Nëse toka është e thatë 
sallata nuk mund të formohet si du-
het, kurse nëse është shumë e lagësht 
mund të shfaqet kalbëzimi. 

3. Prashitja bëhet në sipërfaqe rreth 
bimës që të mos dëmtohen rrënjët. 
Kryhet 3-4 javë pas mbjellje, kurse një-
kohësish hiqen dhe barërat e këqija.  

4. Rrallimi kryhet në dy faza. Faza e 
parë është gjatë formimit të fletës së 
parë të vërtetë kur bimët vendosen në 

distancë prej 4 deri në 5 cm. Faza e dytë 
kryhet kur bimët formojnë 6-7 flet dhe 
atëherë bimët lihen në distancë nga 20 
deri në 30 cm. 

SHKAQE PËR MOSFORMIM TË 
KOKRRËS SË LAKRËS 

1. Mos ujitja në kohë. 

2. Vende me ujë.

3. Temperaturë mbi 19°С, sidomos 
natën. Temperatura më e mirë për 
formim të sallatës është  20-22°С.

4. Temperaturë mbi 25°С, shkakton 
shfaqjen e hidhërimit te sallata ajsberg 
dhe lulëzim të parakohshëm. 

5. Moti me re (ditë të pamjaftueshme 
me diell).

6. Në mbjellja e fidanëve dhe rrallimi 
nuk është bërë në kohë.

VJELJA DHE RUAJTJA

Vjelja kryhet nga 45 deri në 90 ditë pas 
mbjelljes kur koka e sallatës ajsberg 
arrin një diametër prej 5 deri në 10 cm. 
Për freski dhe lëngshmëri më të mad-
he të gjetheve nga koka, vjelja duhet 
të bëhet herët në mëngjes. Zgjidhen 
kokat me dendësi mesatare. Kokat e 
sallatës ajsberg ruhen në frigorifer 
nga 3 deri në 5°C për 7 ditë. l

Shkruajnë: prof. dr. Zvezda Bogeska, 
prof.dr. Margarita Davitkovska



te prodhimet e kopshtarisë

MBROJTJA

Hyn në grupin e dëmtuesve 
polifagë, insekt i cili ushqe-
het me kultura të ndryshme 
dhe me barëra të këqija, 

kurse dëmet më të mëdha ua shkak-
ton bimëve të kopshtarisë, perimeve, 
luleve në hapësirë të mbyllur. Te pe-
rimet e sulmon qepën, preshin, do-
matet, kastravecët, piperkat, lakrat, 
sallatat etj. 

Ekzistojnë shumë lloje të thripsit. 
Tek ne llojet më të dëmshme janë:

 l Thripsi kalifornian –  
Franklinella occidentalis,

 l Thripsi i duhanit - 
Thrips tobaci

Thripsi kalifornian është një 
dëmtues polifag dhe kryesisht i 
sulmon bimët që rriten në zona të 
mbrojtura (serra). Dëmet e  dre-
jtpërdrejta i shkakton në të gjitha 
pjesët e bimës dhe është një trans-
metues indirekt i sëmundjeve viru-
sale në domate. Ai është një spe-
cie jashtëzakonisht e rrezikshme e 
dëmtuesve që zhvillohet shpejt dhe 
krijon rezistencë të shpejtë ndaj in-
sekticideve, dhe prandaj kërkon ku-
jdes të veçantë kur përdorni mbrojt-
je kimike.

Thripsi i duhanit bën dëmi si hapë-
sirë të hapur ashtu edhe në hapësirë 
të mbrojtur. Ai dëmton drejtpërdrejt 
duke thithur lëngun nga bima, lu-
let dhe gjethet e bimëve. Popull-
sia e thripsit të duhanit është më e 
shumtë në bimët e familjes Alliace-
ae (qepë dhe presh), pastaj vijojnë 
lakra, kastraveci, specat, domatet, 
dëme të mëdha bën edhe te duhanit.

Shkruan: dipl. bujq. Stojan Gligorov

THRIPS
dëmtues i cili gjatë 
vegjetimit

bën dëme të mëdha
Mbrojtja dhe shkatërrimi i suk-
sesshëm i specieve të dëmshme të 
thripsit në zonat e mbrojtura varet 
nga kapja në kohë e pranisë së tyre. 
Higjiena e shëndetit është shumë 
e rëndësishme për mbrojtjen nga 
thripsi, kurse kjo është heqja e mbe-
turinave të bimëve që të mos ketë 
mbijetesë të insekteve individuale të 
thripsit.

PËRSHKRIMI:

Thripsi është insekt i vogël, me një 
trup të butë të zgjatur, dëmtues të 
rëndësishëm të bimëve të kopsh-
tarisë që rriten në zona të mbrojtura 
dhe në fushë të hapur.

Thripsi ka një aparat oral si shar-
rë, me të cilin i shpon kutikulat e 
gjetheve dhe thith lëngjet nga qelizat. 
Pas thithjes së lëngjeve, ajri hyn në 
qelizat boshe dhe krijohen njolla të 
lehta argjendi në pjesën e pasme të 
fletës. Përveç gjetheve, shpesh ush-
qehet me polen, si pjesa më e pasur 

me energji e bimës me cilësi më të 
lartë. Femrat e thripsit i vendosin 
vezët e tyre në pjesën parenkimale 
të gjetheve. Larvat që dalin nga vezët 
janë në një thellësi prej 5 cm në tokë. 
Insektet e rritura dalin nga toka, je-
tojnë rreth një muaj, kurse ditët me 
diell dhe të ngrohtë janë të përsh-
tatshme për zhvillimin e tyre.

Në hapësirën e mbrojtur mund të 
shumohen gjatë gjithë vitit, kurse 
në kushte të papërshtatshme klima-
tike zhvillimi, i tyre zvogëlohet dhe 
ngadalësohet.

Gjatë përpilimit të strategjisë për 
mbrojtje nga thripsi duhet të mer-
ret parasysh se vezët gjenden në 
indin qelizor dhe kështu janë të 
mbrojtura nga veprimi i insekti-
cidit, imaget apo insektet e rrit-
ura dhe larvat ushqehen me lule 
kështu kjo u siguron mbrojtje sht-
esë, kurse pupa (krisalida) zhvil-
lohet në tokë.
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Prandaj zbatimi i instekticideve 
duhet të përshtatet me mënyrën e 
ciklit jetësor të insektit. 

• Thripsi futet pjesë në grupin e in-
sekteve ekonomikisht shumë të 
rëndësishëm.

• I sulmon shumë shpesh specat 
dhe kastravecët, ndërsa domatet 
kanë dëme të vogla

• Dëmtuesi ushqehet duke thithur 
lëngje nga pjesët më të buta 
dhe delikate, kryesisht te fru-
tat e sapoformuara në pjesën e 
poshtme ose në fillim të kurorës 
së luleve - pistil.

• Në një lule mund të gjenden deri 
në 100 individë (të rritur dhe larva).

• Piperkës ia sulmon specin frutën 
që deformohet mbetet i vogël dhe 
ka njolla nekrotike. Ato kanë ng-
jyrë të bardhë dhe me formë të 
parregullt, ato mund të shihen 
në anën e sipërme të gjethes. Me 
kalimin e kohës, njollat e tilla 
bashkohen dhe një pjesë e fletës 
merr ngjyrë kafe, kurse në fletë 
mund të shihen larvat dhe insek-
tet e rritura.

Në hapësira të mbyllura, dëmtue-
si mund të shfaqet shumë herët që 
me shfaqjen e gjetheve të para ose 
kotiledoneve te kastraveci dhe zhvil-
lohet gjatë gjithë vegjetacionit.

Në një hapësirë të mbrojtur ka rreth 
15 breza në vit të cilat i kanë kaluar  
plotësisht faza e ndërthurura të zh-
villimit.

Një cikël zhvillimi (nga vendosja e 
vezëve dhe deri tek shfaqja e një in-
sekti të rritur) në një temperaturë 
prej 25 - 30°C, zgjat nga 15-18 ditë, 
kurse në një temperaturë nën 15°C 
zgjat deri në 45 ditë.

Insekti i rritur zgjat rreth 15 ditë në 
të cilat ata thithin intensivisht lëng-
jet nga frutat. Një femër e fekonduar 
jep rreth 100 vezë. Ajo fazë e zhvil-
limit zgjat 4-5 ditë. Larvat dalin nga 
veza dhe menjëherë fillojnë të ush-
qehen intensivisht në një periudhë 
prej rreth 5 ditësh. Në fazën e tretë 
të zhvillimit para krisalidës ulet në 
tokë në një thellësi prej 1-2 cm. Ek-
zistojnë 4 faza në tokë (fazat e kris-
alidës). Krisalida mund të zhvillohet 
në pjesët e luleve, faza 3-4 zgjat nga 
4 - 7 ditë. Imagoja ose insekti i rritur 
(thrips) del nga krisalida brenda 24 
orësh. Ngjitet në bimë dhe fillon të 
ushqehet intensivisht.

Pas korrjes dhe pastrimit të të kor-
rave, dëmtuesi zhvendoset në florën 
e barërave të këqija që është në afër-
si të objektit.

SHKATËRRIMI:

Gjatë prodhimit në një hapësirë të 
mbrojtur, vendosen shirita ngjitës të 
kaltër në të verdhë dhe mund të shi-
het nëpër ta prania e insektit. Për të 

zvogëluar popullsinë mund të për-
doret një numër i madh i shiritave 
ngjitës.

Për shkak të dendësisë së bimëve të 
preferuara në hapësirën e mbrojtur, 
thrips vendoset në vende të vështi-
ra për t'u arritur të bimëve (zakon-
isht në lule), prandaj, me mënyrën 
klasike të trajtimit, nuk ka një efekt 
shumë të mirë. 

Pasi të vihet re prania e dëmtuesit 
duhet të kryhet menjëherë trajtim i 
bimës në periudhë prej 3-5 ditë, në 
varësi nga lloji i zbatimit të preparatit. 

Rezultate të mira arrihen me prepa-
ratin Spinosad Laser me bazë të ma-
teries aktive SPINOSAD (i shkatërron 
edhe minatriçet- Cemiostoma scitel-
la edhe tenjën e misrit).   

Mbrojtje cilësore mund të arrihet me 
përdorim të FASTK 10 SC (e shkatër-
ron molën e lules/mizën e bardhë).

Duhet të kihet kujdes që preparati të 
përdoret me masën e duhur, kurse 
mandej të anashkalohet përdorimi i 
afatgjatë i preparateve të njëjta apo i 
preparateve të të njëjtit grup. l
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DEMISTIFIKIMI I ENOLOGJISË

Shkruan: Mile Kostov 

Vera prodhohet që në parahistori. 
Kur mund ta prodhonin njerëzit 
në shpella, pse të jetë e kompli-
kuar tani?

Dallimi është te përparimi i 
jashtëzakonshëm që e ka prodhimi 
i verës në vitet e fundit, kështu që të 
prodhohet verë në rendin e stileve të 
sofistikuara të verës siç i bëjnë kan-
tinat moderne të verës është praktik-
isht e pamundshme. Kantinat e verës 
kanë laboratorë bashkëkohore për 
kontroll të rrushit, shirës dhe verës, 
d.m.th. në bazë të njohurive shken-
core vendosin se në cilin moment si 
do të veprojnë. 

Mandej, nuk ekziston recetë për të 
bërë një verë të mirë. Prandaj nevo-
jiten kantinat e verës, sepse veprimet 
që i ndërmarrin varen nga gjendja 
konkrete. Përveç njohurive, prod-
huesit të verës i nevojitet përvojë e 
mirë që fitohet vetëm me praktikë ose 
me përcjellje të njohurive nga brezat 
e mëparshëm.  
Gjithashtu, prodhimi i verës nuk 
mësohet nga librat. Kjo do të ishte 
njëjtë sikur të mësosh të drejtosh au-
tomjetin vetëm duke lexuar. Duhet t’i 
përveshësh mëngët dhe ti ndotësh 
duart. Me kalimin e kohës, nëse vë re 
me kujdes se çfarë ndodh, përvoja do 
të vijë vetë.
Megjithatë është e mundshme të 
prodhohen vera relativisht të mira në 
kushte shtëpiake. Ndoshta do të mer-
rni më shumë verë cilësore të kuqe 
sesa të bardhë. Për verën e bardhë 
duhet të bëni më shumë kujdes, më 
shumë pajisje dhe më shumë mjete 
për ta mbrojtur. Nëse keni buxhet të 
kufizuar për blerje të pajisjeve, filloni 
me verën e kuqe. 
Për këtë do t’ju nevojitet pajisje dhe 
enë të veçanta. Së më mirë të jeni të 
pajisur aq më e madhe është mundë-
sia që të bëni verë më të mirë.
Për të fituar verë cilësore, është e 
rëndësishme të përzgjidhni rrush 
të shëndetshëm të pjekur. Shtryd-
heni kokrrën dhe hiqini farat. Nëse 
është i pjekur, duhet të jetë me ng-
jyrë kafe. Nëse është 75% kafe është 
e pranueshme. Gjatë përzgjedhjes së 
rrushit provojeni shijen dhe aromën. 
Mbajeni mend dhe shënojeni për 
përvojën e ardhshme.

Si të prodhohet vera
në kushte shtëpiake
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Rrushi duhet të mblidhet në mëngjes, 
që t’i ruajë vetitë dhe aromat cilësore. 
Kur e bluani duhet të jetë mesatarisht 
i ftohtë.
Kini kujdes që periudha e vjeljes së 
rrushit deri në përpunim të tij të jetë 
sa më e shkurtër. Nëse nuk mund ta 
përpunoni menjëherë, mbulojeni me 
metabisulfit kaliumi (mbrojtës vere) 
të shkrirë në ujë. Kini kujdes mos e 
teproni me mbrojtësin e verës, sepse 
mos kini problem me fillimin e fer-
mentimit dhe aromën e mëvonshme 
të padëshiruar të sulfitit. Doza varet 
nga cilësia e rrushit, nga 50-100 mg/l.
Rrushi i shëndetshëm përpunohet 
menjëherë, nuk nevojitet të vendoset 
në mbrojtës vere.
Në kushtet tona, rrushi i pjekur 
nënkupton sheqer zakonisht të lartë. 
Prandaj parapëlqehet të përdoret 
maja e përzgjedhur që të fermentohet 
vera deri në fund.
Rrushi duhet të jetë sa më i pastër, 
në kuptim të pranisë së gjetheve, 
degëve dhe materialeve të tjera që 
mund të gjenden gjatë vjeljes. Para 
se të përpunohet, duhet të pastrohen 
të gjitha materialet. Nëse ato hyjnë 
në përpunim mund të japin shije të 
padëshiruar të verës. Doni të pini verë 
dhe jo çaj.
Pastaj veçohet nga veshulët dhe 
shtrydhet, sipas dëshirës me atë 
renditje. Duhet të kihet kujdes të 
mos dëmtohen degëzat e veshulit. 
Ato përmbajnë taninë që nuk është e 
dëshirueshme për verën dhe i japin 

“shije të gjelbër”
Përzierja e shirës dhe pjesëve të for-
ta vendoset në enët për fermentim. 
Nëse nuk është hedhur paraprakisht 
mbrojtës vere, shtohen maja të përzg-
jedhura. Në të kundërtën pritet pak 
kohë.
Majaja duhet të rihidrohet sipas ud-
hëzimit të prodhuesit, zakonisht në 
temperaturë
rreth 35-40°С. pas një kohe të caktuar 
mund të shtohet pak shirë. Pritet tem-
peratura e majasë në përgatitje të jetë 
përafërsisht sa temperatura e shirës 
me qëllim që të mos ketë “tronditje” të 
majasë për shkak të dallimit të madh 
të temperaturës.
Majaja e përpunuar vendoset në 
sipërfaqe të përzierjes dhe lejohet 
të zhvillohet këtu. Kjo sidomos nëse 
bëhet fjalë për rrush me sheqer të 
lartë. Pastaj përzierja trazohet.
Gjatë procesit të fermentimit, në 
sipërfaqen e rezervuarit formohet e 
ashtuquajtura kapele e përbërë nga 
pjesët e forta të kokrrave. Kjo  kapele 
duhet të zhytet rregullisht. Nuk duhet 
të lihet të thahet, që të mos ndodhë 
zhvillimi i baktereve të thartirës. Kjo 
kontribuon për nxjerrjen e ngjyrës 
dhe taninës nga përzierja. Zhyteni 
kapelën minimum dy herë në ditë.

Është e dëshirueshme temperatura e 
fermentimit të jetë nga 28-30°C. Në 
enë të vogla ndoshta do të kini tem-
peratura më të ulëta.
Është e dëshirueshme minimum një 
herë në ditë ta matni temperaturën e 
fermentit dhe dendësinë e lëngut që 
vlon në matësin e shirës. Kjo do t’ju 
mundësojë të vendosni kur ta veço-
ni nga pjesët e forta ose të reagoni 
nëse fermentimi ndalon, kurse keni 
akoma mbetje sheqeri në verë. Koha 
e kaluar e pjesëve të forta varet nga 
pjekuria e kokrrës, temperatura e 
fermentit dhe stili që kërkohet, si 
dhe koha kur planifikohet të konsu-
mohet vera. Është rregull se kokrra 
e shëndetshme e rrushit mund të ru-
het me pjesët e forta. Nëse qëndron 
më gjatë me pjesët e forta, periudha 
e pjekurisë së verës do të jetë më e 
gjatë, kurse vera, më vonë, do të jetë 
më rezistente ndaj oksidimit dhe 
prishjes. 
E kundërta, rrushi i sëmurë dhe i 
papjekur është nuk e dëshirueshme 
të ruhet së bashku me pjesët e for-
ta. Rrushi i tillë do të jetë më mirë ta 
shtypni dhe ta fermentoni vetëm lën-
gun. Në këtë mënyrë do të fitoni roze.
Kur të mendoni se vera ka ngjyrë mjaft 
të mirë, shije dhe taninë të ekstrahuar, 
veçojeni nga pjesët e forta. Është më 
mirë ta veçoni pasi të fermentohet. Do 
të vini re se pas një kohe të caktuar, 
kapela ka rënë. Atëherë vera është e 
fermentuar dhe mund të nxirret nga 
ena.
Pjesët e forta dhe ajo pak verë që ka 
mbetur, mund ta shtrydhni dhe ta ru-
ani veçmas, ose mund ta zieni për raki. 
Pas shtrydhjes lihet të përfundojë fer-
mentimi i sheqerit në alkool. Ky është 

i ashtuquajturi proces i fermentimit 
të qetë, gjatë të cilit vera fermentohet 
deri në thatësirë (pa mbetje sheqeri). 
Nëse për ndonjë shkak dëshironi vera 
të jetë e ëmbël, apa ka ndaluar fer-
mentimi, kurse nuk mund ta përsërit-
ni, ruajeni verën në vend të ftohtë dhe 
duhet ta pini para se të ngrohet moti. 
Në fazën e veçimit të pjesëve të forta 
mund të ndodhët fermentim malolak-
tik, i cili rezulton me shije harmonike 
dhe shije të butë. Në enë të reja në 
kantinë të re, ndoshta në fillim mund 
të mos shfaqet kjo dukuri e fermenti-
mit malolaktik.
Me këtë rast të përmend se gjatë 
prodhimit të verës si dhe gjatë pro-
dhimit të ndonjë artikulli tjetër ush-
qimor, nevojitet higjienë shumë e 
lartë. Në verë nuk krijohen baktere të 
dëmshme, për shkak të alkoolit dhe 
aciditeti, që e bën këtë mjedis armik 
ndaj baktereve patogjeni, por që të 
marrim verë cilësore, higjiena duhet 
të jetë e përkryer.
Pasi të qetësohet sipërfaqja e verës, 
domethënë kanë përfunduar proceset 
e fermentimit. 3-4 ditë pas kësaj, vera 
kullohet me kujdes në enë, duke pasur 
kujdes të veçohet nga llumi i ashpër. 
Nëse nuk bëhet kjo gjë në kohë, vera 
hyn në fazën e reduktimit, llumi fillon 
të shkatërrohet, që do të rezultojë me 
aromë dhe shije të vezës së prishur. 
Në këtë fazë mund të bëhet kullim dhe 
kthjellim më i lehtë i verës. Zakonisht 
në 100 litra verë mjaftojnë 1-3 të bard-
ha vezësh. Prej të verdhës së vezës 
bëni omëletë. Pastrimi do ta zbutë 
verën.
Pasi ta kini kulluar edhe njëherë 
pas kthjellimit, lëreni të arrijë fazën 
e pjekurisë. Ndoshta do të doni ta 
vendosni në fuçi pre dushku. vetëm 
të përmend se vera fiton vetëm nga 
fuçitë e reja ose pak të përdorura 
dhe të riparuara. Fuçitë e vjetra mos 
i përdorni. Kështu vetëm mund ta pr-
ishni verën. Druri është gjithashtu i 
vështirë për pastrim dhe sterilizim.   
Nëse nuk keni fuçi druri, vera mund të 
arrijë pjekurinë më mirë në enë inoksi. 
Kujdesuni që temperatura e ruajtjes 
të jetë 15-20°C.
Është shumë e rëndësishme ta veço-
jmë verën nga llumi, si dhe të lejohet 
ajrim i kufizuar. Para se të filtrohet 
vera, nevojiten të kullohet disa herë.
Kur të arrihet pjekuria (që përcakto-
het me degustim në intervale të cak-
tuar), vera filtrohet dhe i shtohet pak 
mbrojtës vere, por jo më shumë se 
100 mg/l. Nuk nevojitet filtrim steril 
nëse bëhet fjalë për vera të thata dhe 
të shëndetshme që e kanë përfunduar 
fermentimin malolaktik. Vijon mbush-
ja e shisheve. Vera fiton në cilësi kur 
piqet edhe në shishe, por me kusht që 
të ruhet në temperaturë 15-20°C dhe 
të jetë e mbyllur shumë mirë. l
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TEKNOLOGJIA E USHQIMIT

Pema e manit e njohur prej 
kohësh, dikur simbol i pal-
lateve antike (simbol i pjel-
lorisë), sot gjendet në vendin 

tonë vetëm në oborre dhe si pemë 
individuale në fushat pjellore. Fruta 
është e ëmbël dhe ushqyese, përm-
ban sheqerna natyralë dhe vitamina, 
dhe pothuajse të gjitha pjesët e kësaj 
bime kanë shumë veti shëruese. Ato 
përmbajnë sheqerna natyrale (krye-
sisht glukozë), ujë, acid limoni dhe 
molle, pektina, tanin, rrëshira dhe vi-
taminë C dhe B2. Nga mineralet, më 
të zakonshmet janë hekuri, kalciumi 
dhe mangani. Manit i bardhë është 
më i ëmbël sepse ka më shumë 
sheqer dhe më pak acide organike. 
Njerëzit i njohin vetitë e tij shëruese 
që nga kohërat antike. Gjethet e tha-
ta përdoren për të bërë çaje kundër 
mbipeshës dhe sëmundjeve kardi-
ovaskulare. Lëvorja e pemës reko-
mandohet kundër tensionit të lartë të 
gjakut dhe kapsllëkut, kurse pluhuri 
i tij përdoret për mjekimin e plagëve, 
sepse ndihmon në shërimin e tyre.

Shkruan: prof. dr. Violeta Dimovska

Mani i bardhë dhe i zi
 – fruta e harruar
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Konsumohen kryesisht të freskëta. 
Por duke marrë parasysh karakter-
in sezonal dhe vlerën nutritive, re-
komandohet të prodhohet shurup, 
kurse para së gjithash xhem dhe 
reçel. Në rajon (veçanërisht në 
Serbinë fqinje) prodhohet gjithashtu 
raki mani shumë e çmuar të njohur si 

"Dudovaça".

mënyrë, por me ngrohje të zgjatur në 
një temperaturë më të lartë se 100°C. 
Sterilizimi, gjithashtu, i shkatërron 
organizma mbi të cilët pasterizimi 
nuk funksionon sa duhet në mënyrë 
efikase. Prandaj, ushqimet më të nd-
jeshme (perime e ziera, me patjetër) 
sterilizohen, veçanërisht ato që pritet 
të kenë afat  më të gjatë të përdorim-
it. Shpesh, kur ruhet në shtëpi, tem-
peratura e ujit ose furrës nuk mund 
të përcaktohet me saktësi, kështu 
që procesi i pasterizimit kalon në 
sterilizim, por kjo nuk ndikon thek-
sueshëm mbi produktin e konservuar, 
nëse i ndjekim të gjitha udhëzimet. l

ÇFARË JU DUHET PËR TË BËRË 
REÇEL MANI?

• 1 kg man i zi ose i bardhë 

• 850 gr. sheqer

• 250 ml ujë

• 50 ml lëng limoni (1 limua i shtry-
dhur)  

• 700 ml ujë

• 1 lugë limontoz

PROCEDURA: 

Lajini dhe kullojini manat. Priteni kër-
cellin me gërshërë. Vendosini në një 
enë dhe hidhni 700 ml ujë të ftohtë në 
të cilin më parë keni shkrirë një lugë 
limontoz. Vendosni 850 g sheqer dhe 

250 g ujë në një enë më të gjerë. Me 
të vluar lëngu, kullojini manat nga 
tretësira dhe vendosini në shurup të 
gatuhen në zjarr të fortë. Zihet për 
15-20 minuta. Pas kësaj, hiqeni tenx-
heren nga nxehtësia dhe mbulojeni 
me një leckë të lagur dhe lëreni për 
rreth 20 minuta. Pas kësaj, kthejeni 
sherpën në zjarr dhe gatuajeni në zjarr 
të ngadaltë. Ndërsa gatuhet reçe-
li, përziejeni herë pas here sherpën 
dhe mblidheni shkumën me një lugë. 
Kontrolloni më shpesh ëmbëlsinë dhe 
dendësinë e shurupit (lëngut). Kur 
dendësia e shurupit është më e hollë 
se mjalti, reçeli është gati. Lëreni të 
ftohet dhe më pas mblidheni në vazo 
të pastra qelqi. Për të qenë të sigurt 
se reçeli nuk do të prishet, kurse të 
mund të ruhet për një kohë të gjatë, 
është e dëshirueshme të pasterizoni 
kavanoza.

ÇFARË ËSHTË PASTERIZIMI?

Pasterizimi është proces në të cilin 
kavanozat e plotë ngrohen në enë 
me ujë ose në furrë. Për pasterizim 
të njëtrajtshëm, kavanozat duhet 
të kenë të njëjtën madhësi dhe të 
mbushen 2 cm poshtë buzës së kava-
nozit. Në këtë mënyrë, mikroorgan-
izmat shkatërrohen dhe kavanoza 
mbyllet hermetikisht gjatë ngrohjes. 
Temperatura në të cilën kryhet pas-
terizimi është në kufijtë prej 70°C 
deri 90°C. Kohëzgjatja e procesit 
të pasterizimit varet nga lloji i ush-
qimit dhe vëllimi i kavanozit. Steri-
lizimi i ushqimit kryhet në të njëjtën 
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Përvoja 
paraeleminuese

Në suazat e projektit “Ndërti-
mi i bazave për reformë në 
sektorin e duhanit në RM», 
u bënë kërkime demon-

struese për të futjen e stevias (Stevia 
rebaudiana Bertoni), si një kulturë al-
ternative e duhanit në rajone të cak-
tuara në Maqedoni. Projekti u finan-
cua nga fondet e BE-së (EuropeAid / 
138538 / IH / SER / MK).

Qëllimi i eksperimenteve demon-
struese ishte gjetja e alternativave 
për diversifikimin e fermave të du-
hanit që do të jenë të realizueshme në 
klimën tonë dhe kushtet e tokës dhe 
do të sigurojnë të ardhura solide për 
shumicën më të madhe të fermave të 
vogla familjare të duhanit, kurse në 
kontekstin e hyrjes në BE.

Domethënë, në periudhën e 
mëparshme në BE u prezantua i 
ashtuquajtura model alternativ i pro-
dhimit bimor në rajonet e duhanit në 
BE, i shoqëruar nga burime financi-
are kushtuar ristrukturimit të rajon-
eve ku prodhohet duhani.

Projektet e financuara nga BE-ja 
ishin për: programe kërkimore bu-
jqësore për të identifikuar alternati-
vat e duhanit; masat e mbështetjes 
financiare për prodhuesit e duhanit 
që kultivojnë kultura ose aktivitete 
alternative; edukimi dhe trajnimi i 
prodhuesve të duhanit mbi forma të 
reja të bujqësisë; krijimin e një in-
frastrukture të produkteve cilësore 
dhe shërbimeve të marketingut (nuk 
jam i sigurt nëse ato zbatohen); zba-
timin e aktiviteteve inovative. Me-
qenëse Maqedonia ka kushte speci-
fike agroekologjike, përzgjedhja mori 
parasysh që kulturat alternative për 
diversifikimin e duhanit të plotësojnë 

Shkruan: dr. Zllatko Arsov, dr. Zoran Dimov i dr. Igor Ilovski

kushtet e mëposhtme:

1. Fitim i madh në sipërfaqe të 
vogël toke 

2. Perspektivë stabile në treg

3. Të mos ketë ndikim negativ mbi 
mjedisin jetësor 

4. Nivel të lartë të punësimit.

Nga numri i madh i kulturave që u 
analizuan, stevia u përfshi në listën 
e ngushtë nga perspektiva e tregut. 
Përdorimi tregtar i stevias, kryesisht 
si glukozite steviol, filloi në fillim të 
viteve 1970 kur Japonia e mori ste-
vian nga Paraguai. Kërkesa globale 
për stevian vazhdon të rritet ndërsa 
rregullatorët kryesorë botërorë të 
ushqimit (European Food Safety Au-
thority, The US Food and Drug Admin-
istration, The Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Food Additives, Food 
Standards Australia New Zealand) e 
miratuan përdorimin e glukoziteve 
të stevias si një suplement dietik dhe 
suplement ushqimor. Në vitin 2009, 
Organizata Botërore e Shëndetësisë 
(OBSH) vlerësoi se glukozitet steviol 
kishin potencialin të zëvendësonin 
20-30% të të gjithë ëmbëlsuesve die-
tikë në vitet e ardhshme. Pavarësisht 
konsumi i zmadhuar i produkteve të 
stevias, pjesëmarrja e saj në të mb-
jellat totale të kultivuara është ende 
e papërfillshme, edhe pse ka një in-
teres të theksuar, të zmadhuar dhe të 
fortë në kultivimin dhe përpunimin e 
kësaj bime nga një numër individësh 
dhe grupesh, duke përfshirë fermerët 
dhe organizatat bujqësore. Interes të 
veçantë tregojnë prodhuesit organikë. 
Potenciali i stevias për t’u kultivuar 

me metoda organike është thelbësor 
për të marrë jo vetëm një gjethe për-
fundimtare të qëndrueshme dhe të 
sigurt, por edhe për rritjen e kthimit 
ekonomik dhe konkurrencën e tregut.

Nga pikëpamja e agronomisë, sipas 
karakteristikave të saj klimatike dhe 
agronomike, stevia mund të rritet 
në rajone të duhanit. Të dy kulturat, 
stevia dhe duhani, kanë ngjashmëri 
në aspektin se stevia mund të mbil-
let, rritet dhe përpunohet duke për-
dorur shumë teknika dhe pajisje të 
njëjtat si duhani. Të dyja lulëzojnë 
në të njëjtën klimë dhe tokë. Në të 
dyja rastet mblidhen gjethet, ndahen 
nga kërcejtë e tyre dhe thahen. Me-
qenëse në vendin tonë në atë kohë 
nuk kishte furnizues, fidanët stevia të 
destinuara për eksperimente u blenë 
nga Spanja në formën e fidanëve të 
rritur me enë. Ajo u soll me kamion 
frigorifer në fund të majit. Pastaj iu 
shpërnda 9 kultivuesve në sasi të 
mjaftueshme për të mbjellë një dy-
nym sipërfaqe. Fidanët për shkak të 
detyrimeve të furnizuesit spanjoll, 
megjithëse ishin porositur në kohë, 
mbërritën më vonë se afati optimal i 
mbjelljes, i cili për kushtet tona duhet 
të jetë nga mesi i majit. Prandaj, mb-
jellja në të gjithë prodhuesit u krye 

nga prodhimi i stevias 
në Maqedoni 
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në fund të qershorit. Mbjella te të 
gjithë është bërë me makineri duke 
përdorur makineritë e mbjelljes së 
duhanit që disponojnë, me rregullim-
in paraprak që gjerësia e rreshtave të 
jetë 60 cm. Brenda rreshtit ishte mb-
jellë në një distancë prej 25 cm.

Eksperimentet demonstruese janë 
vendosur në shumë rajone të duhanit 
në Maqedoni në kushte të ujitjes dhe 
pa ujite. Figura 1.

Nga lokacionet e vendosura 4 loka-
cione ishin kultivuar pa ujitje (Ivank-
ovci, D. Vranovci, Debreshte dhe 
Llokveni), kurse të tjerat ishin me 
ujitje sipas nevojave të kulturës dhe 
mundësisë (në brazda dhe pikë për 
pikë). 

Në lokalitetet ku ishte kryer ujit-
je zhvillimi i bimës dhe rendimenti 
ishte më i lartë. Lartësia e përg-
jithshme e bimës ishte nga 55 deri 
në 100 cm, me vlerësim të peshës së 
gjethes nga 21 deri në 36% dhe ren-
diment të të masës së thatë, gjethe 
e thatë,  prej 156 kg deri në 390 kg/
dynym. U dëshmua se rendiment 
i suksesshëm komercial (mbi 200 
kg/dynym) u fitua te disa prodhues, 
përkatësisht aty ku të mbjellat janë 
ujitur.

Mbledhja te të gjithë prodhuesit 
është kryer manualisht me prerje në 
një vjelje (për shkak të mbjelljes së 
vonshme), kurse tharja është kryer 
me ajër nën tenda.

Disa probleme kryesore që janë 
vënë re gjatë kryerjes së aktivitetit 
të projektit: 

• Dërgimi me vonesë i fidanëve 
të stevias. Sipas të dhënave nga 
literatura, mbjellja duhet të bëhet 
në periudhën nga 5 deri më 15 maj. 
Nëse pranojmë faktin se fillimi i ma-
jit është një periudhë më optimale 
e mbjelljes, në këtë rast mbjellja u 
vonua nga 35 në 45 ditë. Mbjellja e 

vonë shkaktoi zhvillimin e vonë dhe 
vjeljen e vonuar në eksperiment-
et tona. Përveç kësaj, për shkak të 
transportit të gjatë të fidanëve të 
stevias, disa prej fidanëve nuk ishin 
në gjendje të mbilleshin menjëherë 
dhe duheshin masa shtesë për 
rimëkëmbjen e tyre, gjë që shkaktoi 
probleme shtesë.

• Mbjellja e vonuar mund të jetë një 
nga arsyet për përqindjen e madhe 
të bimëve të zhdukura (50%) në fazat 
e hershme të zhvillimit të stevias.

• Mungesa e përvojës për kulti-
vimin e kësaj kulture, sepse stevia 
nuk është kultivuar deri më tani në 
Maqedoni.

• Mungesa e tregut për gjethet e 
thata të stevias.

REKOMANDIME

Mbjellja në një kohë optimale dhe 
përdorimi i ujitjes (nëse është e nev-
ojshme) mund të prodhojë të paktën 
dy korrje në vit.

Nëse stevia rritet në një sipërfaqe 
më të madhe, rekomandohet që 
gjethet të ndahen me një makineri 
që do të përmirësojë në mënyrë efe-
ktive prodhimin.

Nëse stevia rritet në një zonë të 
madhe, metoda e tharjes artifi-
ciale të bimëve të gjelbra duhet të 
përmirësohet për sa i përket tem-
peraturës, lagështisë së ajrit dhe 
kohës së tharjes.

Tregu për gjethet e thata të stevias 
duhet të zgjidhet gjithashtu.

Duke përmirësuar masën agroteknike 
dhe zbatimin e tyre në kohë, është e 
sigurt që rendimenti i përgjithshëm 
do të jetë më i lartë dhe më i vlef-
shëm. l



Shkruan: Prof. dr. Gjoko Bunevski

Origjina e racës: Për krijimin 
e kësaj race janë të njohur dy 
prodhues: Hugh Watson nga An-
gusshire dhe William M’Combie 

nga Aberdeenshire, të cilët në peri-
udhën pas vitit 1775 duke mbarështu-
ar në lidhje të ngushtë gjaku e kanë 
fituar këtë racë dhjamore. Kështu ata 
morën pasardhës të cilët kanë pjekuri 
të vonshme, kanë mish të përmirësuar 
dhe masë më të madhe trupore. Sho-
qata Aberdeengus u formua zyrtarisht 
në vitin1879. Në vitin 1862 kjo racë u fut 
në Librin e Tufave (Herd Book). Është 
shumë e njohur lopa Old Grammie nga 
tufa Watson, e lindur në vitin 1824, e cila 
jetoi 35.5 vjet dhe ishte nënë e 25 viçave 
deri në moshën 29 vjeç, kështu që 24 
prej tyre i ka ushqyer me qumësht.
Karakteristika të përgjithshme të 
racës: Angus hyn te racat mesatare 
me madhësi të mesme trupore. Nga 
fundi i shekullit të 19-të, ajo është kar-
akterizuar nga një format më i vogël, 
pjekuri e hershme dhe me trup me 
këmbë të shkurtra. Si e tillë mund të 
gjendet sot vetëm në zonat origjinale të 
kultivimit. Lloji modern i angusit është 
me madhësi mesatare, me pjekuri të 
hershme dhe me muskulaturë të mirë 
dhe krijim të ulët të dhjamit. Ka cilë-
si të shkëlqyeshme të mishit, si dhe 
shkallë të lartë të pjellorisë. Rendimenti 
i mishit të kësaj race është rreth 60-
65%. Shëndoshja intensive nuk është e 
dëshirueshme te kjo racë. Mund të rritet 
lirisht në kullota ose në kombinim gjatë 
gjithë vitit. Përdoret edhe për mbarësh-
tim sipas sistemit lopë-viç. Qumështi 

është midis shorthorn dhe hereford, aq 
sa që mund ta ushqejë viçin. Lartësia e 
kurrizit tek lopët është mesatarisht 125 
cm, kurse pesha e gjallë është 550-600 
kg, kurse demat 135 cm dhe 750-900 
kg. Viçat femra në lindje kanë një peshë 
trupore prej 25 kg, kurse meshkujt 28 
kg
Përshkrimi i racës: Angus ka kokë të 
vogël, trup të gjatë mishtor, të vendo-
sur në këmbë të shkurtra. Karakteri-
zohet nga masë e plotë të muskujve në 
shpatulla, ijë dhe kofshë dhe proporcion 
të vogël të kockave dhe nënprodukteve 
në trupave. Lëkura, mukozat e dukshme 
dhe palosjet janë me pigment të zi. Tru-
pi është i mbuluar me qime të zeza me 
shkëlqim. Fushat e vogla të bardha në 
angus lejohen në pjesën e pasme dhe të 
gjirit, përkatësisht testikujve. Ata për-
shtaten mirë me kushtet klimatike.
Kultivuesit e racës aberdinangus kanë 
tendencë të krijojnë një lloj me format 
më të madh trupi, i cili humbet cilësinë 
dhe pjekurinë e hershme, kurse e zmad-
hon masën e therjes, duke u përshtatur 
kështu me sistemet moderne të pro-
dhimit të mishit prej viçit të rinj. 
Shpërhapja: Për shkak të rezistencës 
së tij ndaj temperaturave të ulëta dhe 
të larta dhe aftësisë për t’u shëndoshur, 
ajo është e përhapur shumë. Kultivohet 
në SHBA, Zelandën e Re, Argjentinë, 
Rusi, Kinë dhe vende të tjera. Sinoni-
met për këtë racë janë Angus, Northern 
Scotish Polled dhe Polled Angus.
Agnusi i guq (Red Agnus). Kjo racë 
është variant i racës angus, që ka ngjyrë 
të kuqe të lëkurës dhe me karakteristi-
ka të jashtme të ngjashme të prodhimit 
dhe riprodhimit si dhe angusi i zi.

Përparësi të kultivimit të gjedhit angus 
janë:

• Mish me cilësi të lartë,
• Mishi ka shije dhe erë specifike,
• Ka një trup të fortë dhe rezistencë të 

mirë ndaj ndryshimeve të mëdha të 
temperaturës,

• Kërkon parakushte minimale për 
mbarështimin e saj, krahasuar me disa 
racave të tjera të gjedhit për majmëri,

• Ajo rritet shumë mirë në kullota, ka një 
shndërrim të mirë të ushqimit në mish, 
si dhe gjatë ushqimit me kashtë,

• Ka lindje të lehtë (partus) të lopëve, me 
një përqindje të vogël të aborteve dhe 
lindjeve rastësore,

• Viçat e porsalindur kanë  vitalitet të 
mirë dhe qëndrojnë me nënën pa pasur 
nevojë për kujdes të veçantë nga fer-
meri,

• Arrin rritje relativisht të mira ditore,
• Gjedhët e kësaj race janë jetëgjatë dhe 

me aftësi të madhe përshtatshmërie,
• Jep rezultate solide si në kultivimin e 

lirë në kullota ashtu edhe në majmëri 
intensive në stalla. 

• Konsumatorët e mishit e vlerësojnë 
veçanërisht mishin e marrë nga gjedhi 
angus i rritur në kullota,

• Në shumë vende, bëhet mbarështimi i 
kombinuar i bagëtive angus në kullota 
dhe shëndoshje (majmëri) gjysmë in-
tensive e viçave,

• Kërkon përdorim minimal të punës për 
kultivimin e tyre,

• Mund të rritet në stalla të hapura dhe 
gjysmë të hapura,

• Për shkak të fakteve të mësipërme, 
gjedhi angus është i pranishëm në 
shumë vende dhe në shumicën e kon-
tinenteve në botë. l

Angus i zi 
(Dem)

Angus i kuq

Angus i zi  
(lopë dhe viç)

BLEGTORI

Për rasën e gjedhit
Angus ose 
Aberdinangus 
(Aberdeen Angus)
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Shkruan: prof. dr. Nikolla Pacinovski 

PAMJA FIZIKE DHE TIPARET 
KARAKTERISTIKE TË KËSAJ RACE 

Raca e dhive Damaskut është një racë 
autoktone, me origjinë nga Siria, por 
gjendet pothuajse në të gjitha vendet 
e Lindjes së Mesme (Izrael, Egjipt, Libi, 
Liban, Jordani, Marok, Algjeri, Kuvajt, 
etj.). Njihet gjithashtu me emra të tjerë, 
të tillë si Dhi Shami, Damask etj..

Për shkak të vetive të shkëlqyera të pro-
dhimit, ajo është eksportuar në shumë 
vende të tjera në Evropë dhe në botë si: 
Greqi, Qipro, Turqi, Malajzi dhe shumë 
të tjera. Me kultivimin dhe përzgjedh-
jen shumëvjeçare, vende të caktuara, 
të tilla si Qiproja, kanë krijuar llojin e 
tyre të përparuar të së ashtuquajturës 
race. Damasku qipriot, që nga vetitë e 
saj prodhuese, tejkalon ndjeshëm pop-
ullsinë e importuar fillimisht.

Një tipar i fortë i racës janë veshët e 
gjatë, gjatësia e të cilave lëviz nga 25-35 
cm. Raca është mjaft e madhe me një 
pamje mbresëlënëse, me një lartësi 
kurrizi deri në 85 cm te femra dhe deri 
në 100 cm te meshkuj. Pesha e gjallë 

DHI TË RACËS 
DAMASKUT (DAMASCUS)

te dhitë lëviz nga 60-90 kg, ndërsa te 
meshkujt mund të arrijë deri në 130 kg.

Koka ka një gungë karakteristike në 
pjesën e hundës (e ashtuquajtura hun-
dë romake), e cila është veçanërisht e 
theksuar te meshkujve (Figura 1), dhe 
është një karakteristikë e kësaj race. 
Nëse nuk ka gungë, atëherë është një 
kryqëzim i caktuar (përzierje) me ra-
cat e tjera. Brirësia është e pranishme 
në të dy gjinitë, megjithëse mungesa e 
brirësisë pranohet si standardi i racës.

Trupin e ka të mbuluar me qime të 
trasha dhe të gjata (lesh), të cilat e 
mbrojnë atë nga i ftohti, por edhe nga 
moti i nxehtë. Ngjyra e qimeve është e 
kuqe në kafe, por mund të shihen in-
dividë me kafe të errët dhe të verdhë 
të zbehtë (Figura 2). Te një përqindje 
e vogël e kafshëve (rreth 10%), mund 
të gjenden njolla të bardha në trup, 
këmbë dhe fytyrë, kurse te një numër 
jashtëzakonisht i vogël i kafshëve, 
qime të zeza mund të shfaqen si re-
zultat i pranisë së një gjeni recesiv në 

këtë racë. Kafshët me ngjyrë të zezë 
(Figura 3) nuk konsiderohen si racë 
e pastër. Vathët janë të pranishëm në 
të dy gjinitë. Dhitë mund të rriten në 
tufa të vogla dhe të mëdha, natyrisht 
nëse ka hapësirë   të mjaftueshme për 
strehim dhe ushqim. Madhësia më 
e zakonshme e tufës është 200-300 
krerë, por nuk janë të rralla edhe tufat 
me 500 dhi.
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Figura 1. Cjap i racës 
damask, me xhungë 
të theksuar në kokë

Figura 3. Damask 
(i përzierë) kec me 
ngjyrë të zezë, pa xhungë 
të theksuar në kokë

Figura 2. Tufë dhish 
të racës damask
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SISTEME TË MBARËSHTIMIT TË RACËS

Raca është një nga më të mirat me pro-
dhim të dyfishtë në vendet e Lindjes 
së Mesme, nën sistemet e shumimit 
gjysmëintensiv dhe intensiv, që ka pjellori 
të lartë dhe prodhim të lartë të qumështit. 
Mund të mbarështohet në kushte eksten-
sive, por në atë mënyrë arrin rezultate 
shumë më të vogla të prodhimit.

KARAKTERISTIKA RIPRODHUESE

Në lidhje me karakteristikat riprodhuese, 
raca e dhive Damask konsiderohet si një 
racë poliesteri e pjekurisë së hershme 
dhe sezonale. Sezoni i shumimit fillon nga 
fundi i gushtit dhe zgjat deri nga mesi i dh-
jetorit. Estrusi i parë te dhitë e reja (kecat) 
ndodh midis moshës 7 dhe 9 muaj (220-
270 ditë). Pesha e gjallë e krerëve në atë 
moshë është 42-54 kg, në varësi të llojit të 
lindjes (një kec, dy keca, etj.).

Karakteristikat e tilla lejojnë hyrjen e 
hershme të kecave në fazën produktive 
të jetës (e ashtuquajtura periudhë pro-
duktive), në moshën 12 deri në 14 muaj 
(360-420 ditë). Është karakteristike se 
aktiviteti riprodhues i dhive të kësaj race 
rikthehet pas 43 ± 9 ditësh (e ashtuqua-
jtura periudhë puerperale). Pjelloria (Fer-
tiliteti) është mesatar deri në i lartë, pra 
ndërmjet 80-90%, i cili në fakt është tipar 
i numrit më të madh të racave të dhive në 
botë me prodhim të lartë të qumështit. 
Numri mesatar i kecave të lindur (Prolif-
icacy) mesatarisht, është rreth 1.80 keca/
dhi (Figura 4).

PERFORMANCAT PRODHUESE TË 
RACËS 

Nëse zbatohet një sistem gjysmë intensiv 
i mbarështimit, raca shfaq performancë 
mesatarisht të lartë të prodhimit. Pesha 
e lindjes është e lartë dhe lëviz ndërm-
jet 3.5-5.5 kg, në varësi të llojit të lindjes 
dhe gjinisë. Përndryshe, të dhënat në 
literaturë mbi nevojat ushqimore për rri-
tje para dhe pas largimit të kecave janë 
mjaft të pakta dhe të vogla. Trupi i kecave 
të kësaj race ka më pak dhjamë, në kra-
hasim me trupat e qengjave, kur krahaso-
hen në një peshë ose moshë të ngjashme, 
kur theren. Rendimenti i trupave të ke-
cave është rreth 50.3% (në moshën prej 
120 ditësh), me 55% përmbajtje musku-
lore dhe 26.8% përmbajtje yndyre në qafë 
dhe pjesët e tjera më të mira të trupit.

PRODHIMI I QUMËSHTIT

Raca damask e dhive i përket racave me 
drejtim të dyfishtë prodhimi (qumësht dhe 
mishi). Mjelja zakonisht fillon pasi kecat 
janë shkëputur, por edhe gjatë periudhës 
së ushqimit me gji të kecave, sepse sasi 
të mëdha qumështi mbeten në thitha pa u 
përdorur nga kecat.

Për shembull, praktika në Qipro, gjatë 
mbarështimit të dhive të kësaj race është 
vetëm dy keca për të ushqyer me gji, ndër-
sa kecat nga shtretërit me më shumë se 

dy keca, çohen në njësi të veçanta, të a.q. 
njësi artificiale, ku ushqehen me gji nga të 
a.q. nëna artificiale.

Rendimenti mesatar i laktacionit të 
qumështit (vjetor) të kësaj race, duke 
përfshirë qumështin deri dhe pas 
shkëputjes së kecave nga gjiri, lëviz nga 
350-650 kg për dhi. Është vënë re edhe 
prodhimi maksimal i qumështit deri në 
1000 litra/dhi u vu re, kurse në periudhën 
e të a.q. prodhimi kulmor i qumështit, në 
disa krerë është vërejtur një rendiment 
qumështi prej 5-9 litra / ditë.

sasia e qumështit, e marrë nga kecat 
gjatë periudhës së dhënies gji, lëviz mid-
is 190 dhe 240 kg, në varësi nga gjatësia e 
periudhës së dhënies gji (35-80 ditë). Këtu 
merret parasysh i gjithë qumështi që 
gjendet në gji, gjatë periudhës së dhënies 
gji. Për shkak të sasisë së tillë të madhe 
të qumështit, e cila humbet nga pirja e 
kecave, në disa ferma të caktuara, ku 
përdoret sistemi intensiv i mbarështimit, 
kecat ndahen menjëherë pas lindje nga 
nënat e tyre dhe rriten në njësi të veçanta, 
ku ushqehen me zëvendësim të qumështit 
dhe me koncentrate. 

Prodhimi i qumështit komercial (për shit-
je) është gjithashtu i lartë dhe lëviz nga 
200-350 kg për dhi gjatë laktacionit, në 
varësi të sistemit të shumimit dhe nivelit 
të të ushqyerit. Gjatësia e laktacionit është 
midis 5 dhe 9 muaj, megjithëse laktacio-
net prej 1 viti nuk janë të rralla. Përqindja 
mesatare e yndyrës në qumësht është 
midis 3.8 dhe 4.5%, ndërsa përmbajtja 
mesatare e proteinave është ndërmjet 4.0 
dhe 4.8%, të cilat për qumështin e dhisë 
janë parametra mjaft të lartë.

Një tipar i mirë i racës është që dhitë e 
qumështit reagojnë pozitivisht ndaj përm-
bajtjes së lartë të proteinave në ushqim 
(përzierjet e ushqimit), duke e rritur pro-
dhimin e qumështit, si dhe duke ruajtur 
laktacionin në një nivel të lartë të pro-
dhimit për një periudhë më të gjatë kohe 
(qëndrueshmëri).

SHEMBULL I FERMËS SË DHIVE TË 
RACËS DAMASK NË QIPRO 

Dhitë në këtë fermë janë importuar nga 
Siria në vitin 1929. Fermë është e ven-
dosur në pjesën jugore të ishullit të Qi-
pros (rreth 45 km nga qyteti i Limasol). 
Ndodhet në një zonë të ulët kodrinore, në 
një lartësi prej 50m. Temperaturat prej 
5-200C mbizotërojnë në dimër dhe nga 
28-350C në verë.

Lagështia e ajrit në muajt e verës është 
midis 40-60%. Fermë në 2004 kishte 460 
dhi mjelëse, të cilat janë mjelë dy herë 
në ditë (mjelje e dyfishtë), në intervale të 
barabarta kohore: mjelja në mëngjes në 
orën 5:00 dhe mjelja në mbrëmje në orën 
17:00. Sistemi i mbarështimit përdor jo 
vetëm një karakter sezonal për mbarësh-
timin (fekondimin) e racës, por edhe sink-
ronizimin dhe induktimin e estrusit me 
përgatitjet artificiale (hormonale), gjatë 
periudhës anestetike (jo-estrus) të vitit. 
Qëllimi kryesor dhe themelor i kësaj 
mënyre prodhimi është të sigurojë pak a 
shumë furnizim të rregullt dhe të vazh-
dueshëm të qumështit baxhon që ndodhet 
aty afër.

Në këtë fermë nuk praktikohet mbarsje 
artificiale. Çiftëzimi i femrave kryhet me 
ndihmën e cjepve (përç) të përzgjedhur, 
në mënyrë që të identifikohen me sak-
tësi prindërit, duke përdorur një skemë 
çiftëzimi, ku 25 dhive u caktohet një cjap.

Ferma nuk i praktikon që kecat të pinë 
qumësht nga nënat e tyre. Të gjithë keca 
hiqen nga nënat e tyre menjëherë pas 
lindjes dhe transferohen në një njësi të 
veçantë për rritjen e të vegjëlve, ku gjatë 
dy ditëve ata marrin colostrum dhe/ose 
zëvendësues të qumështit (ad libitum-op-
sional), për një periudhë 45 ± 3 ditë, kur 
kecat ndahen plotësisht. Gjatë kësaj pe-
riudhe kecat kanë koncentrat (18% pro-
teina) dhe sanë jonxhe në dispozicion gjatë 
gjithë kohës, gjithashtu opsionale (ad libi-
tum). Këtu kanë qasje të vazhdueshme te 
uji i freskët, nëpërmjet enëve automatike, 

Figura 4. Keca të 
racës damask

BLEGTORI
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të cilat janë krijuar për të ushqyer kecat.

Pas ndarjes, d.m.th. ndërprerjes së ush-
qimit me qumësht, të gjithë kecat trans-
ferohen në bokse speciale për majmëri, 
ku ushqehen me përzierje të përqendru-
ara (18% proteina) dhe sanë elbi (ad libi-
tum), deri në moshën 120 ditore. Në këtë 
moshë, kecat e përzgjedhur mashkull 
dhe femër për shumim ndahen në bokse 
speciale, ku vendosen 25-30 kokë në boks. 
Edhe këtu, ushqimi kryhet me përzierje 
të përqendruara (14% proteina) dhe sanë 
elbi (ad libitum). Për një periudhë prej 4 
muajsh (120 ditë), kecat femra arrijnë një 
peshë prej 30-34 kg, ndërsa meshkuj 33-
36 kg. Të gjitha kafshët e përzgjedhura për 
mbarështim në moshën 4 muajsh, hyjnë 
në një periudhë të imunizimit intensiv ose 
të kujdesit shëndetësor intensiv veterinar.

Pesha trupore e dhive (e të rriturave) të 
shumimit shkon nga 60-80 kg, ndërsa ajo 
e cjepce nga 80-100 kg. Krerët femra fe-
kondohen gjatë periudhës së pubertetit të 
hershëm, kur shfaqet estrusi i tyre i parë 
(në moshë midis 220 dhe 270 ditëve) dhe 
ato përdoren për një periudhë prej 5.5-6 
vjet (5 lindje), kur u shiten fermerëve të 
tjerë ose përdoren për mish (për therje).

Dhitë e shumimit futen në moshën 9 mua-
jsh, dhe ato përdoren në prodhim mak-
simumi 2 vjet shumimi, në mënyrë që të 
shmanget incesti (çiftëzimi në një lidhje të 
ngushtë gjaku). Çiftimi në gjak të ngushtë 
minimizohet duke i ndarë meshkujt nga 
femrat në kuti të veçanta, kështu që çift-
imi lejohet vetëm midis individëve që janë 
kryesisht në shkallën e tretë të farefisnisë.

Të gjitha dhitë, milen menjëherë pas lind-
jes, kurse kolostrumi përdoret për të 
ushqyer kecat, të cilët ndahen në bokse 
speciale. Nga dita e tretë, fillon mjelja e 
qumështit komercial. Mjelja zakonisht zg-
jat 305 ditë në vit (dy herë në ditë), derisa 
sasia ditore e qumështit të mos bjerë nën 
1 kg, kur dhitë fillojnë të milen një herë në 
ditë.

Laktimi i përfunduar konsiderohet të jetë 
ai që zgjati 305 ditë, përveç nëse një dhi 
ka mbetur shtatzënë më herët, kështu 
që fillon ajo hiqet nga mjelja 60 ditë para 
lindjes. Nuk rekomandohet dhitë të milen 
më gjatë ose më të shkurtër se 305 ditë 
laktacion.

Sistemi i ushqimit të dhive të qumështit 
përbëhet nga koncentrati, i cili përmban 
përbërësit e mëposhtëm: 40-50% elb, 
20-30% kg misër, 15% sojë (ose përbërës 
tjetër i proteinave), kurse pjesa tjetër i 
përket kripës, përzierjeve minerale-vita-
minoze etj.

Përveç kësaj, në vaktin ditor të dhive, 
shtohet ushqim i rëndë (jonxhë dhe sanë 
drithërash, kashte, etj.), Të cilave u jepet 
ad libitum deri në momentin kur prodhimi 
ditor i qumështit do të bjerë nën 1.5 kg.

Lidhur me prodhimin e qumështit në dhi 
të moshave të ndryshme, prodhimi më i 
lartë përcaktohet tek dhitë në laktacionin 
e tretë, dhe pas kësaj prodhimi tenton 
të ulet. Prodhimi mesatar i qumështit 
për katër vite kontrolli ishte 687.2 kg / 
dhi, ndërsa prodhimi mesatar i dhive për 
dhi për të njëjtën periudhë ishte 2.41 dhi. 
Prodhimi mesatar i qumështit për dhitë 
e katër moshave të ndryshme (1-4 vjeç) 
është 680.87 kg / dhi, ndërsa prodhi-
mi mesatar i dhive për dhi të së njëjtës 
moshë është 2.23 fëmijë.

Përveç kësaj, në racionin ditor të dhive, u 
shtohet ushqim i rëndë (jonxhë dhe sanë 
drithërash, kashte, etj.), të cilave u jepet 
ad libitum deri në momentin kur prodhimi 
ditor i qumështit do të bjerë nën 1.5 kg.

Në lidhje me prodhimin e qumështit te 
dhitë e moshave të ndryshme, prodhimi 
më i lartë përcaktohet tek dhitë në lakta-
cionin e tretë, kurse pas kësaj prodhimi 
ka tendencë zvogëlimi. Prodhimi mesa-
tar i qumështit për katër vite kontrolli ka 
qenë 687.2 kg/dhi, ndërsa prodhimi me-
satar i kecave për dhi për të njëjtën peri-
udhë ishte 2.41 dhi. Prodhimi mesatar i 
qumështit për dhitë e katër moshave të 
ndryshme (1-4 vjeç) është 680.87 kg/dhi, 
ndërsa prodhimi mesatar i kecave për dhi 
të së njëjtës moshë është 2.23 fëmijë.

Duke analizuar prodhimin e qumështit për 
dhi, në bazë të moshës, mund të konklu-
dohet se dhitë në laktacionin e tretë, 
d.m.th. në kecin e tretë kanë prodhimin 
më të lartë të qumështit (726.9 kg), ndër-
sa prodhimi më i ulët është vërejtur tek 
dhitë në laktacionin e parë, d.m.th. në ke-
cin e parë (635.2 kg). Prodhimi i qumështit 

te dhitë në laktacionin e dytë është 674.9 
kg, ndërsa në ata në laktacionin e katërt 
686.5 kg. Numri më i lartë i kecave për 
dhi u gjet te dhitë në laktacionin e katërt 
(2.60), ndërsa më i ulët te dhitë në laktac-
ionin e parë (1.92). Te dhitë në laktacionin 
e dytë dhe të tretë, është përcaktuar një 
prodhim mesatar prej 2.09 ose 2.31 keca 
për dhi.

Pesha e gjallë mesatare te kecat meshkuj 
dhe femra te raca damask e dhive është 
4.37 përkatësisht 3.91 kg.

Në përgjithësi, dhitë e racës damask 
janë dhi të shkëlqyera, fuqimisht të adap-
tueshme (shumë të adaptueshme) dhe 
shumë të qëndrueshme. Përvoja nga fer-
mat e tjera lokale në Qipro, si dhe nga fer-
mat në vendet eksportuese, sugjeron që 
dhitë e kësaj race mund të mbarështohen 
në gjak të pastër, por edhe për kryqëzimin 
me racat e tjera për të përmirësuar pro-
dhimin e qumështit midis racave lokale.

PËRPARËSI DHE MANGËSI TË DHIVE TË 
RACËS DAMASK 

Përparësi:

• Racë modeste, e përshtatshme për 
mbarështim në zona të ndryshme kli-
matike.

• Ka një instinkt të fortë nënës.

• Racë me produktivitet të lartë, krye-
sisht qumësht dhe mish.

• Qumësht i shijshëm pa erë, i përshtat-
shëm për pije dhe përpunim.

• Thitha të  përshtatshme për mjelje 
manuale, por edhe makinerike.

• Racë me temperament të qetë

• Nuk e përzgjedh shumë ushqimin.

• Raca përdoret për të marrë racat e 
tjera të njohura të dhive në botë. Për 
shembull, kjo racë u përdor si bazë për 
krijimin e racës së dhive anglo-nubiane 
me prodhim të lartë qumështi, e cila 
është kryqëzuar me racat autoktone të 
dhive angleze.

• Pjellori solide, e cila mesatarisht është 
2-3 keca për dhi. 

Mangësi:

• Është e vështirë të gjendet dhi e pastër 
nga raca e pastër damask. Prandaj, re-
komandohet të blini krerë të tillë vetëm 
nga prodhuesit e regjistruar, të cilët 
lëshojnë dokumentacionin e duhur për 
origjinën,

• Çmimi i krerëve të racës me pedigri 
është mjaft i lartë. Kështu që mund të 
thuhet se dhitë e kësaj race janë një nga 
më të shtrenjtat në botë.

• Ato kanë një pamje jospecifike dhe 
nganjëherë të frikshme, kështu që 
nganjëherë i pengojnë prodhuesit nga 
dëshira për t‘i mbarështuar. l



Shkruan: Iskra Koroveshovska

- Nesër është një ditë e re, mbase do të ketë 
më pak punë, do të jetë më lehtë, me këtë 
mendim 36-vjeçarja Elizabeta Fillova për-
fundon ditët e lodhshme që zgjasin deri në 
20 orë në fushë, veçanërisht në gusht. Por 
nuk është ndryshe në muajt e tjerë të verës. 
Megjithëse ajo është nënë e tre fëmijëve: 
një vajzë 16-vjeçare dhe dy binjakë - një 
djalë dhe vajzë 9-vjeçare, kurse këtu është 
Dejani, bashkëshorti 44-vjeçar, puna bu-
jqësore kërkon përkushtim «nëse duam 
fruta dhe fitim», thotë Elizabeta. Kultivojnë 
dhe shesin kultura të ndryshme të lakrës: 
lakër bruksel, lakër jeshile dhe të kuqe, 
kineze, marule dhe kultura të tjera të kësaj 
bime, të tilla si lulelakra dhe brokoli.

GJITHÇKA BËJMË VETË, POR KRENARË, 
SEPSE ARRITËM TË KEMI EDHE 
PUNËTORË TË CILËT JANË ME NE 
Në fshatin e Vallandovës, Josifovo është 
shenjë mbrojtëse. Edhe pse ndonjëherë 
shirat e rrëmbyeshëm dinë ta shkatërrojnë 
prodhimin që në fushë, janë mësuar që të 
fillojnë përsëri nga zeroja, nëse është kjo e 
nevojshme.

- Kam kompaninë time prej 16 vjetësh, quhet 
«Figi». Para se të filloja të punoja nga ba-
bai im, kisha 9 dynymë tokë, pastaj blemë 
rreth 3-4 hektarë, morëm 3-4 hektarë 
nga persona privatë dhe po kaq me qira - 
përsëri nga persona privatë, thotë Dejan. 
Ata nuk kanë vetëm kultura lakre, kul-
tivojnë, gjithashtu, edhe fruta. Kanë edhe 
shegë, rrush, mollë çokollate.
Krenar për veten e tij, Dejan thotë se ata 
paguajnë vetë për pensionet dhe shëndetin 
e tyre, por gjithashtu se arrijnë të paguajnë 
mëditje të lartë prej rreth 1200 denarë për 

punëtorët që punësojnë sezonalisht. Sido-
qoftë, as kriza e kovidit nuk i kurseu ata.

- Vjet në mars, kur filloi pandemia në vendin 
tonë, lakra arriti në 12 denarë, atëherë 
importuesit u ndaluan, pastaj ra në 4. Nuk 
ka konsum, njerëzit nuk janë në gjendje të 
paguajnë, nuk ka as ndihmë nga shteti, du-
het të gjendeni vetë dhe të planifikoni çfarë 
të bëni, shpjegon Dejan, kurse Elizabeta e 
mbështet duke tundur me kokë, ndërsa që 
dëgjon me vëmendje.

KJO E JONA ËSHTË SI ZARI: NUK E DI 
SA DO TË MBLEDHËSH DHE SA DO TË 
SHESËSH  

-Nëse ka çmim, ka edhe fitim, nëse nuk ka 
çmim, nuk ka as fitim. Kjo e jona është si 
zari, nuk e di sa do të mbledhësh apo sa 
do ta shesësh, sepse mund të ndodhin fat-
keqësi natyrore, thonë së bashku.
Makineria dhe mekanizimi janë një tjetër 
problem. Ata duhet t’i kenë, pa dallim a 
do t’i blejnë si të reja, ose janë prishur dhe 
duhen riparuar. Sidoqoftë, Fillovi janë të 
lumtur që arrijnë të bashkëpunojnë dhe të 

dakordojnë plasmanin me blerës, individë 
privatë dhe madje edhe eksportues, kurse 
ata kanë përfitimin më të madh nga brokoli.

- Këtu ne e blejmë farën e lakrës 6-7 denarë, 
kurse e shesim atë për 4 - humbje absolute, 
por prandaj këtu është lakra kineze e cila 
shkon shumë dhe ka një çmim të lartë, si 
dhe brokoli. Nuk është mirë kur çmimet 
e tyre bien - por ndonjëherë ndodh, thotë 
Dejani.
Është koha për darkë, Elizabeta dhe pas një 
dite të vështirë ajo nuk ndalet - fëmijët janë 
të uritur.

-Ndonjëherë kur paketoj dhe detyrat e 
shtëpisë i shkruajmë në të njëjtën kohë. 
Ata ulen me mua dhe punojnë, unë pa-
ketoj dhe i ndihmoj, thotë Elizabeta, 
duke u përpjekur ta tregojë me shaka 
që të mos duket se ankohet për ritmin 
e vështirë.

FAMILJA ËSHTË MË E RËNDËSISHMJA
Ajo shpjegon se është shumë e vështirë 
të sigurohen kushte për mësim nga dis-
tanca kur janë tre fëmijë në pyetje. 

- Vajza është me laptop, por u detyruam 
të blemë edhe tablet për fëmijët, në 24 
këste, kështu që një nga binjakët është 
në tablet, kurse tjetri në telefon, është 
shumë e mundimshme dhe e stresu-
ese, shton Elizabetë me buzëqeshje. 
Thekson se në verë dita u fillon në orën 
4 në mëngjes dhe zgjat deri në 10, ose 
fillon në orën20.00 pa deri mëngjesin 
e ardhshëm. Në rreth 3 hektarë kanë 
vendosur sistemin pikë për pikë që ua 
lehtëson pak punë. 
Fillovët në fund të ditës janë një familje 
e lumtur, e shëndetshme dhe e përm-
bushur - kështu ndihen, kështu duken. 
Por të dy bashkëshortët nuk i lënë pas 
dore edhe momentet për veten e tyre. 
Sidomos kur ato janë një bashkim i kën-
aqësisë dhe punës, siç janë panairet e 
shumta që i kanë vizituar në organizim 
nga Federata Kombëtare e Fermerëve.

- Ne kemi qenë disa herë jashtë. Anëtarësi-
mi në FKF hapi horizonte të reja për ne, 
nuk janë vetëm shëtitjet, shoqërimet, 
shkëmbimi i përvojave, mësimi i gjërave të 
reja, thotë Elizabeta në fund të bisedës.  l

SFIDA TË FAMILJEVE BUJQËSORE ME SHUMË FËMIJË NË PANDEMINË KOVID

“TË BASHKUAR JEMI MË TË FUQISHËM”
ËSHTË MOTOJA E FAMILJES FILLOVI NGA JOSIFOVO
Dejan Fillov thotë se janë të lumtur që arrijnë të paguajnë vetë për pensionin dhe shëndetin e tyre, por gjithashtu 
që arrijnë të paguajnë mëditje të mira prej rreth 1200 denarë për punëtorët që punësojnë sezonalisht.

SHTETI DUHET T’I MOTIVOJË 
MË SHUMË GRATË QË TË JENË 
FERMERE
Është e vështirë të jesh grua fermere, 
sidomos në këtë punën që e bëjmë ne, 
sepse unë vetëm në tetor punoj më 
pak se të tjerët. Mendoj se shteti duhet 
të mundësojë më shumë motivim për 
regrutim të grave fermere.

- Ne jemi të barabarta me burrat, jemi 
punëtore, kurse ndonjëherë edhe 
më të fuqishme se ta. Gratë fermere 
janë të domosdoshme në këtë shtet, 
thekson Elizabeta.
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Përgatiti: Nikolin Karapançi

Kultivimi i rrushit është gjerë-
sisht i përhapur dhe një burim i 
rëndësishëm i të ardhurave dhe 
vetëpunësimit për një numër 

të madh të fermave bujqësore të cilat 
bashkëpunojnë dhe janë pjesë e rrjetit 
AgriNet Albania. Sipërfaqja e mbjellë 
me vreshta në Shqipëri janë rritur nd-
jeshëm vitet e fundit në mbi 10 mijë ha. 
Fermat e prodhimit të rrushit kanë një 
qasje të kombinuar, një pjesë e rrush-
it është i destinuar për shitje (i freskët, 

ose i përpunuar në formën e verës apo 
rakisë) dhe një pjesë për konsum vet-
jak. Ndër zonat kryesore të prodhimit 
të rrushit që gjenden mes kodrave dhe 
bregdetit të Shqipërisë, jo më pak e 
rëndësishme është dhe zona e Korçës 
me dy rajonet më të njohura të kultiv-
imit dhe përpunimit të rrushit atë të 
Kolonjës dhe Pogradecit.
Vitet e fundit në këtë rajon dhe krye-
sisht në fshatin Stropckë fermerët kanë 
shtuar shumë sipërfaqet e mbjella me 
vreshta, prandaj për të bërë të mun-
dur rritjen e sasisë dhe cilësisë së 
prodhimit si dhe shitjen e garantuar të 
tij fermerët e këtij fshati kanë krijuar 

“Shoqatën e Fermerëve Stropckë”, me 
një anëtarësi prej 60 fermerësh prej 
të cilëve 30 janë gra. Një ndër antarët 
e kësaj shoqate është edhe Lavdërim 
Çela i cili na tregon eksperiencën dhe 
historinë e tij të suksesshme në kultiv-
imin dhe përpunimin e rrushit.

“Unë quhem Lavdërim Çela banoj dhe 
ushtroj aktivitetin në fermën time në 
fshatin Stropckë të rajonit të Korçës, 
gjithashtu prej disa vitesh jam krye-
tar i Shoqatës së Fermerëve Stropckë 
anëtare e organizatës AgriNet Albania. 
Jam lindur dhe rritur në një familje me 
traditë në kultivimin e rrushit prandaj 
dhe vazhdova në ato hapa duke shtuar 
sipërfaqet e mbjella me vreshta dhe në 
të njëjtën kohë dhe prodhimin. Si fillim 
kisha një sipërfaqe të vogël të mbjellë 
me vreshta rreth 0.2 Ha me një prodhim 
prej 1.4 ton rrush, këtë sipërfaqe gjatë 
viteve e kam shtuar nga pak me vari-
etete “Perlë” dhe “Hamburg Muskat 
dhe Kanellë”. Gjatë këtyre viteve kam 
hasur jo pak vështirësi në rritjen e sa-
sisë dhe cilësisë së prodhimit por edhe 
në përpunimin dhe tregtimin e tij. An-
gazhimi im në Shoqatën e Fermerëve 

Stropckë si dhe përfshirja në rrjetin 
AgriNet Albania më ka mundësuar 
akses në drejtim të marrjes së asist-
encës teknike, përfshirjen në trajnime, 
vizita për shkëmbim eksperience si dhe 
pjesëmarrjen në panaire të ndryshme 
rajonale dhe kombëtarë. Nëpërmjet 
kësaj eksperiencë të fituar kam bërë 
të mundur që aktualisht të shtoj sipër-
faqen e mbjellë me vreshta në 1 ha kjo 
ka bërë që dhe prodhimi të shtohet në 
18 ton, prodhim të cilin përveç shitjes 
së freskët të tij kam arritur ta përpunoj 
për të prodhuar raki dhe verë gjë e cila 
ka ndikuar në rritjen e të ardhurave në 
familjen time për të siguruar kushte 
më të mira arsimimi, shërbime më të 
mira shëndetësore si dhe për të pasur 
mundësi investimi në fermë.
Për të ardhmen mendoj që falë bash-
këpunimit në shoqatë dhe mbështetjes 
së organizatës AgriNet Alnania të shtoj 
sipërfaqen e mbjellë me vreshta duke 
e çuar në 2 ha me një prodhim të par-
ashikuar prej 30 ton rrush”, kështu ka 
përfunduar fjalën e tij fermeri Lavdërim 
Çela. l

Një histori suksesi në kultivimin 
dhe përpunimin e rrushit
Një histori suksesi në kultivimin 
dhe përpunimin e rrushit
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Engjëllushe Pepaj është anëtare dhe 
një ndër bashkëpunëtoret më të 
vjetra të shoqatës AgroPuka.  Ajo 
është një grua në profesion infer-

miere, anëtare dhe drejtuese e grupit të 
grave Qelëz që prodhojnë perime në sera 
për treg. Ajo karakterizohet nga vullneti për 
të punuar dhe dëshira për të parë grupin e 
grave sa më lart. 
Prej disa vitesh ajo angazhohet me organi-
zata të shoqërisë civile, të cilat kanë fokus 

zhvillimin rural dhe ka arritur të përfitojë 
ngritjen e një sere prej 100m² të cilën e 
shfrytëzon për prodhimin e perimeve të 
cilat i shet në tregun e qytetit. Engjëllushja 
shprehet se përfitimi që merr nga shitja e 
perimeve të serës i ka mundësuar një ndi-
hmë shumë të madhe në shkollimin e va-
jzës dhe në përmirësimin e disa kushteve 
në shtëpi. 
Engjëllushja jo vetëm është një infermiere 
shumë e zonja në zonë, por ajo mban 
serën, ka rreth 30 koshere me bletë dhe 
mbarështon edhe bagëti për të siguruar 
produkte jo vetëm  për të mbuluar nevojat 

e familjes por edhe për treg. Ajo del në treg 
në fundjavë dhe tregton djathë, perime të 
ndryshme, fasule, fruta etj.
Që prej vitit 2017, Engjëllushja është an-
gazhuar me metodologjinë e Rretheve 
të Studimit. Në fillim ajo ishte anëtare 
e Rrethit të Studimit ndërsa aktualisht 
është lidere dhe organizatore. Këtë vit ajo 
bashkë me një grup grash dhe të rejash 
po zhvillojnë një Rreth Studimi qe si temë 
ka ndihmën e shpejtë  dhe edukimin për 
rastet e emergjencave shëndetësore. Kjo 
temë është kërkuar nga vetë anëtarët duke 
pasur parasysh edhe problematikat dhe 
mungesën e informacionit gjatë pandemisë 
Covid-19.
Gjatë vitit 2021, Engjëllushja i ka vënë qël-
lim vetes të mësojë rreth teknologjisë së 
prodhimit të fidanëve në sera dhe te fillojë 
me prodhimin e tyre për të plotësuar nevo-
jat me fidanë cilësorë të komunitetit ku ajo 
banon dhe punon. l

Shkruan: Alida Çobaj

Profil  i një fermere të AP 
Engjëllushe Pepaj
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BLETËT E REJA

Shpesh thuhet se poleni dhe 
perga janë e njëjta gjë. Sido-
qoftë, ka ndryshime: po-
leni është një produkt i plu-

hurit të luleve, të cilat pas pjekjes 
shpërthejnë, kështu poleni bëhet 
i disponueshëm për bletët. Gjatë 
mbledhjes, bletët e përziejnë atë me 
sekrecione nga gjëndrat e tyre të 
pështymës dhe në formën e topave të 
vegjël në këmbët e tyre të pasme e 
çojnë në zgjua. Ky është i ashtuquaj-
turi polen i papërpunuar, të cilin ble-
tarët e marrin nga bletët me kapje të 
ndryshme, pastaj thahet në një tem-
peraturë prej 38-41°C, derisa lagësh-
tia e tij të bjerë nën 10%. Disa autorë 
thonë se poleni mund të ruhet i fre-
skët (pa tharje), i përzier me mjaltë të 
kristalizuar ose sheqer pluhur, ose i 
ngrirë. Për bletët, kokrrat e polenit 
janë një burim i proteinave, yndyrës, 
vitaminave, mineraleve dhe substan-
cave të tjera që sigurojnë procese 
jetësore. Është e shpeshtë dilema 
nëse poleni është një produkt blete. 
Unë do të thosha PO, për ne bletarët 
që e marrim dhe e përdorim, por për 
bletët JO, sepse për to ai është vetëm 
një lëndë e parë që është baza e pro-
duktit të bletëve që quhet PERGA.

 Shkruan: Prof. Xhoko Zeçeviq

Çfarë është perga? Jeta e bletëve 
kushtëzohet nga prania e një sasie 
adekuate të polenit në zgjua në një 
formë të ndryshme nga ajo që bletët 
e kanë sjellë nga bimët. Kjo formë e 
ndryshme quhet pergë. Domethënë, 
perga është polen i fermentuar që 
bletët e sjellin dhe e vendosin në qeli-
zat e punëtorëve, kurse bletët e tjera, 
shtëpiake, e ndërmarrin më tej „pro-

cedurën“ për përgatitjen dhe fermen-
timin e saj për ruajtje më të gjatë dhe 
për t’u përdorur më vonë. Kjo „proce-
durë“ e mëtejshme është balancimi 
dhe përzierja me kujdes me man-
dibulat, duke shtuar sekrecione nga 
gjëndrat e tyre. Pas kësaj procedure, 
bletët ngjeshin përzierjen me kokat 
në qelizë jo më shumë se gjysmën e 
vëllimit të saj.



Fermentimi i acidit laktik të polen-
it nën veprimin e enzimave të mjaltit, 
sekrecioneve të gjëndrave dhe mikro-
organizmave, për 15 ditë e kthen po-
lenin në pergë. Gjatë fermentimit, acidi 
laktik grumbullohet (deri në 3.2%), i 
cili, në bashkëveprim me përbërjet që 
kanë veti antibiotike, siguron ruajtjen 
e pergës (Krivcov dhe Lebedev, 2000). 
Në huallin e mjaltit, poleni i fermen-
tuar kështu, domethënë perga, është 
mikrobiologjikisht sterile dhe prishet 
me vështirësi, sepse acidi laktik paran-
dalon zhvillimin e cilitdo lloji të majasë.  

CILI ËSHTË DALLIMI MIDIS POLENIT 
DHE PERGËS?

1) Përbërja kimike e pergës është e ng-
jashme me përbërjen kimike të polen-
it, por vlerat ndryshojnë. Në pergë ka 
më shumë sheqer si rezultat i shtimit 
të nektarit dhe mjaltit. Pjesëmarrja  e 
proteinave është 20%, kurse yndyrat 
janë 9% më të larta. Perga përmban, 
gjithashtu, shumë më shumë acid 
laktik sesa poleni. Në raport me  
cilësinë dhe sasinë, përmbajtja e 
aminoacideve në pergë është e 
barabartë me aminoacidet në 
trupin e bletës, që ndryshon 
ndjeshëm nga poleni. 

2) Përbërja e pergës 
është e ekuilibruar mirë, 
pasi disa bimë nuk i 
përmbajnë të gjitha 
aminoacidet, vita-
minat dhe mineralet 
e nevojshme. Poleni i 
luleradhiqes mund të 
merret si shembull! Polen-
it të luleradhiqes i mungo-
jnë tri aminoacide thelbësore 
dhe bletët nuk mund të rrisin 
pasardhës vetëm në polenin e saj!

3) Bletët përdorin polen vetëm si 
pergë të fermentuar, dhe asnjëherë 
në formën origjinale të polenit të fre-
skët.

4) Vlera ushqyese, energjetike dhe 
biologjike e pergës është shumë më 
e lartë se ajo e polenit. Perga ka një 
përbërje kimike të qëndrueshme 
sepse ruhet nga vetë bletët. Kontam-
inimi përjashtohet, kurse humbja e 
vitaminave dhe aminoacideve është 
zvogëluar në minimum.

5) Poleni është shumë i ndjeshëm 
ndaj prishjes, sidomos nëse nuk ki-
het kujdes gjatë procesit të mbledh-
jes dhe ruajtjes së tij. Arsyeja për 
këtë është prania e një sasie të mad-
he të kërpudhave, të cilat zbërthehen 
shpejt në polen të lagësht.

6) Poleni humbet disa vitamina dhe 
aminoacide gjatë tharjes, kështu që 

nëse shtojmë tek bletët polen të ru-
ajtur në frigorifer për një vit, familja 
e bletëve do të mbledhë 56% më pak 
pjellë sesa ato familje bletësh që 
kanë marrë polen të freskët!

7) Poleni pas një viti humbet më 
shumë se gjysmën e vetive të veta, 
kurse pas dy vitesh, të gjitha vetitë 
e tij të vlefshme, ndërsa perga pa 
ndryshime cilësore, në vend të thatë 
dhe të freskët, mund të ruhet deri në 
17 vjet (Krivcov dhe Lebedev, 2000).

CILAT JANË PËRFITIMET NGA 
PERGA E MBLEDHUR?

Edhe pse bletarët rrallë mbledhin 
pergë, këtu duhet theksuar se mbledh-
ja e pergës është shumë më fitim-
prurëse nga pikëpamja ekonomike! 
Së pari, perga ka një çmim të lartë 
në treg, kurse arsyeja është theksuar 
tashmë në përbërjen e saj të ekuilibru-
ar kimike dhe gjatësinë e magazinimit, 
kurse sidomos për përdorimin e saj në 
industrinë ushqimore, por gjithashtu 
është me perpsektivë në mjekësi dhe 
kozmetikë! Perga është jashtëzakon-
isht e rëndësishme për njerëzit sepse 
është e pasur me proteina cilësore, 
aminoacide dhe acide yndyrore thel-
bësore, vitamina, karbohidrate dhe 
substanca të tjera biologjikisht aktive. 

Nëse një person e përdor atë, e rrit 
kryesisht imunitetin e trupit dhe af-
tësitë adaptuese dhe zvogëlon lodh-
jen. Perga përdoret në trajtimin e ko-
litit, kapsllëkut kronik dhe hepatitit. I 
ndihmon shumë burrat në trajtimin 
e prostatës kronike dhe impotencës. 
Përdoret edhe si pjesë e terapisë në 
trajtimin e enëve të gjakut të sëmura 
dhe parandalon arteriosklerozën.

MËNYRA IME ME MBLEDHJES SË 
PERGËS 

Unë e mbledh intensivisht pergën në 
periudhën nga 15 maji deri më 15 ko-
rrik. Përdor dy teknika, të cilat ndry-
shojnë në madhësinë e kornizave. Për 
këtë, unë veçoj koshere bletësh që 
i mbaj 10 km larg bletores sime të 
palëvizshme. Familjet e bletëve duhet 
të jenë të fuqishme. Gjysma e kosher-
eve janë me gjysmëkorniza (korniza 
mesatare), kurse gjysma tjetër janë 
me dy korniza me madhësi të njëjtë. 
Në të njëjtën kohë, në kosheret me të 

njëjtat korniza (DB), unë formoj një 
izolator për mbretëreshën e tre 

kornizave në pjesën e sipërme 
të kosheres, sepse në të një-

jtën kohë unë mbledh pelte 
mbretërore (qumësht blete).

Në pjesën e poshtme të ko-
sheres ka një huall mjalti 

më të vjetër dhe më të 
errët, në koshere du-
het të kenë përherë 
ushqim proteinik në 

formën e një kulaçi 
me mjaltë, kurse gjatë 

ditës shtoj sasi të vogla 
shurupi në një raport prej 

1: 1. Pergën e marr 4-5 herë 
në periudhën lartpërmendur. 

Korniza e pergës që e nxjerrim 
duhet të jetë në koshere të paktën 

15 ditë, sepse fermentimi i polen-
it zgjat kaq ditë. Mbledh gjithashtu 

pergë në fund të kullotës kryesore 
kur i përgatis bletët për dimër. Në ko-
shere lë rreth 2 kg pergë, dhe nëse ka 
më shumë se kaq, e nxjerr! Edhe pse 
në bletarinë moderne ka mënyra të 
ndryshme për të marrë pergën nga 
kornizat, bashkëshortja ime merr 
pergën “e pjekur” me një pompë me-
kanike në kavanoza dhe e mban atë në 
një vend të thatë dhe të freskët në një 
temperaturë prej 0-15 gradë deri në 
përdorim.

PËRDORIMI I PERGËS

Në kornizat me një huall mjalti të 
bardhë, me një thikë të mprehtë e 
presim në copa të ngushta, e zhytim 
në mjaltë, i cili më pas është gati për 
konsum. Për shitje, unë përziej pergë 
me mjaltin e kristalizuar të liva-
dhit në raport: 920: 50 ose 900: 100 
(mjaltë: pergë)! l

BLETRIA
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Vendosja e krasitjes 
makinerike në pjekuri 
në vreshtari

Krasitja është masa më e 
rëndësishme agroteknike 
me të cilën planifikohet 
paraprakisht rendimenti 

dhe cilësia e rrushit. Pothuajse çdo 
varietet rrushi ka potencialin e vet 
gjenetik për pjellori, kështu që secila 
varietet ka krasitjen e vet specifike 
me të cilën arrin rendimentet dhe 
cilësinë më të mira të frutave. Sis-
temi i krasitjes më i përdorur për va-
rietetet e rrushit të tryezës dhe verës 
është mënyra dyrrezore e Giovit. Ky 
sistem mundëson rregullimin më 
saktë të veshulëve dhe lastarëve të 
formuar në degë dhe në konstruk-

Shkruan: dipl. inxh. Gjorgji Ajtov 

MEKANIZIMI
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sionin mbështetës. Nuk 
ka mbivendosje dhe 
hijezim të lastarëve, 
dhe sigurohet mbro-
jtje e lehtë. Shken-
ca ka konfirmuar se 
lastarët e parë të degëve, 
të cilat janë më afër kërcellit 
majtas dhe djathtas, kanë energjinë 
më të fortë dhe ato japin frutat më 
të mëdha dhe më cilësore. Pikërisht 
gjatë formimit të degës me krasitjes 
dyrrezore të  Giovit, lastari i parë në 
të majtë dhe lastari i parë në të djath-
të priten në dy vende, kurse lastari 
i dytë në të majtë dhe lastari i dytë 
në të djathtë priten në pesë ose më 
shumë vende në varësi të varietet-
it, dhe lidhen në telin e strukturës 
mbështetëse. Meqenëse lastarët 
më të afërt me kërcellin majtas dhe 
djathtas kanë energjinë më të fortë 
dhe japin frutat me cilësinë më 
të lartë, për vitin e ardhshëm 
nga lastari i parë në të majtë 
dhe lastari i parë në të djath-
të, lastari më i ulët pritet në 
dy vende, kurse nga lastari i 
dytë lihen harqe prej të cilave vi-

tin e ardhshëm pritet të japin pro-
dhim. Harqet që kanë dhënë 

prodhim vitin e kaluar hiqen 
plotësisht me krasitjen. 
Kjo metodë e krasitjes 
siguron cilësi dhe ren-
diment të vazhdueshëm 

të rrushit, dhe gjallëri të 
vazhdueshme të hardhisë. 

Me futjen e krasitjes makinerike 
të lastarëve të pjekur në vreshtari, 
do të çojë në një ulje të ndjeshme 
të prodhimit të rrushit. Me futjen 
e gërshërës elektrike, efekti i kra-
sitjes në një njësi të kohës është 
pothuajse dyfishuar, madje edhe 
te disa krasitës efekti i krasitjes 
është zmadhuar dhe në dy herë e 
gjysmë në njësi kohore. Me futjen 
e krasitjes makinerike të hardhisë 
çdo vit, do të lihen më shumë sytha 
pjellorë përgjatë gjithë kërcellit dhe 
do të ketë hije të lastarëve verorë. 
Numri i madh i lastarëve nënkup-

ton angazhimin e punës manuale 
shtesë për rrallimin e tyre, por 
edhe ata lastarë që do të mbeten 
do të japin fruta me cilësi më të 

ulët se frutat që do t›i japin lastarët 
e formuar me mënyrën dyrrezore të 
Giovit. Me aplikimin shumëvjeçar të 
krasitjes makinerike ndodh zgjatje e 
degës dhe trashje e saj. Në kushtet e 
një dege më masive, shkenca ka kon-
firmuar se hardhia harxhon shumë 
energji të panevojshme për të ndër-
tuar drurin e saj, si dhe e zvogëlon 
vitalitetin e saj dhe jep fruta me cilësi 
të ulët, dhe e shkurton jetëgjatësinë 
e hardhisë. Në hardhi prodhohen 
frutat prej të cilave prodhohet pija e 
shenjtë VERA. Kjo është arsyeja pse 
thonë se vera lind në hardhi. Vera do 
të ketë të njëjtën cilësi si dhe cilësia 
e rrushit. Sa më shumë që dora e 
njeriut zëvendësohet në krasitjen e 
hardhisë, aq më shumë do të prod-
hohet lëndë e parë më pak cilësore 
për prodhimin e verës. Vera cilësore i 
justifikon gjithmonë mjetet e investu-
ara për prodhimin personal. l
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1. Shoqata Agropuka, anëtare e ANRD 
dhe një nga organizatat themeluese 
dhe anëtare e Bordit te Parlamentit 
Rural, ishte një ndër organizatat or-
ganizatore dhe që mbështeti  zhvillim-
in e Parlamentit të dytë rural shqiptar. 
Falë mbështetjes financiare të We 
Effect u mundësuan disa aktivitete në 
kuadër të Parlamentit Rural.

a) Marije Frroku (drejtuese e grupit 
të grave Gjegjan) dhe anëtare e 
Bordit të shoqatës Agropuka mori 
pjesë në një nga panelet “ Deba-
ti aktual mbi Shqipërinë rurale” 
ku i bëri një pasqyrë gjendjes së 
zonave rurale të Pukës dhe ape-
loj që të kushtohet më shumë ku-
jdes për zhvillimin  e tyre si dhe 
mbështetjes që duhet dhënë për 
fuqizimin e grave.   

b) Kryetari shoqatës Agropuka Z. Vi-
tor Malutaj lehtësoi një nga pane-
let gjatë zhvillimit të Parlamentit 
dhe dha kontributin e tij duke sjellë 
përvojat e Agropuka si dhe sfidat 
që janë për një zhvillim rural të 
qëndrueshëm. 

c) Për dy ditë me radhë 20 anëtar të 
Shoqatës Agropuka u bënë pjesë e 
punimeve të këtij Parlamenti duke 
marrë pjesë aktivitete nëpërmjet 
platformës online - Zoom, si qeliza 
të Agropuka.

2. Në kuadër të 8 Marsit, Ditës 
Ndërkombëtare të Grave, shoqata 
Agropuka mbështeti 8 grupe të ndrys-

hme të cilat organizuan takime në 
formën e tryezave të rrumbullakëta 
ku diskutuan problematikat kryesore 
të grave, sfidat dhe mundësitë për të 
përmirësuar ato. Në këto tryeza të 
rrumbullakëta morën pjesë anëtarë të 
AP, gra të grupeve te bashkëpunimit, 
përfaqësues të qeverisjes vendore dhe 
organizata të tjera lokale në bashkitë 
Pukë, Fushë Arrëz, Kukës dhe Tropojë. 
Gjatë këtyre takimeve u realizua: 

a) Identifikimi i problematikave krye-
sore të grave rurale, 

b) Qasja për zgjidhjen e tyre, 

Po punohet për përgatitje e një letër 
zyrtare në formë apeli për të gjitha 
bashkitë në mbulim të projektit me 
problematikat e identifikuara gjatë kë-
tyre takimeve.

3. Gjatë kësaj periudhe, me 
mbështetjen e We Effect, Shoqata 
Agropuka zhvilloj Planin Opera-
cional të organizatës për vitin 2021. 
Ky Plan u zhvillua bazuar ne Planin 
Strategjik dhe me pjësmarrjen e 
anëtarëve te Bordit, drejtuesve të 
grupeve të kooperimit dhe stafit të 
organizatës.

Aktivitetet e shoqatës AgroPuka 
gjatë muajve Mars-Prill 2021
Aktivitetet e shoqatës AgroPuka 
gjatë muajve Mars-Prill 2021

Përgatiti: Alida Çobaj
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4. Janë ngritur 3 grupe të  rinjësh që 
do të trainohen gjatë vitit 2021  në Start 
up dhe do të shoqërohen në vazhdim me 
këshillim dhe mentoring për të aplikuar 
në skemat e granteve Idea dhe skema 
të tjera për të filluar biznese të vogla. 
Grupet e ngritura kanë në përbërjen e 
tyre të rinjë dhe të reja nga Puka, Fushë 
Arrëzi dhe Tropoja. Në datat 16 – 18 Prill 
zhvillohet cikli i trajnimeve për grupet e 
Pukës dhe Fushë-Arrësit.

5. Rrethet e Studimit (Study Circle) – 
Janë identifikuar dhe ngritur 7 (shtatë) 
grupe për Rrethet e Studimit. Temat 
janë të lidhura ngushtë me praktikat 
e përditshme si teknologjia, ndihma e 
shpejtë, njohja e zonave turistike dhe 
promovimi i tyre etj. Gjatë kësaj kohe 
është arritur trajnimi i liderave të 
grupeve mbi metodologjinë dhe kanë 
nisur punën tre nga grupet e identifi-
kuara.

6. Këshillat Konsultative të grave në 
nivel lokal. Si folloë-up i kësaj prak-
tike nga vitet paraardhëse, janë iden-
tifikuar katër tema për katër bash-
kitë, Pukë, Fushë-Arrës, Kukës dhe 
Tropojë. Temat avokimit te zgjedhura 
nga Keshillat Konsultative te bashkive 
Pukë dhe Fushë Arrës janë të lidhura 
me promovimin e vlerave kulturore të 
zonës duke avokuar prane qeverisjes 
vendore per institucionalizimit e fes-
tave lokale qe jo vetem promovojne 
traditat por edhe sherbejne si nxi-
tese te zhvillimit ne keto dy nga zonat 
që janë përcaktuar nga qeveria në 
nismën e saj’ 100 Fshatrat” si fshatra 
model zhvillimi rural dhe turistikë. 

Në kuadër të projektit të mbështetur 
nga We Effect janë zhvilluar aktivitete 
sipas planifikimit dhe bërë përgatijet 
për aktivtete që do të zhvillohen gjatë 
pranverës kur dhe fillojnë punët krye-
sore në bujqësi. 

Shoqata agropuka po bashkëpunon 
me projekte dhe organizata të tjera 
dhe në këtë kuadër ka filluar zbatimi 
i projektit të financuar nga Bashki-
mi Europian Rural You, ku Agropuka 
është një ndër partnerët e organizatës 
Italiane RTM (lead partner). l
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Mblidhet Asambleja e Përg-
jithshme si një organ për-
faqësues i rrjetit Agrinet 
Albania, ku përfshihen 

Shoqatat e Fermerëve nga të tri 
rajonet Korçë, Elbasan dhe Dibër, 
me një përfaqësi prej 50% gra. Ky 
organ merr pjesë në planifikimin, 
implementimin, monitorimin dhe 
vlerësimin e aktiviteteve të rrjetit 
Agrinet Albania.

Në kuadër të zbatimit të projektit 
“Mbështetje në Rritjen e Kapacitetit 
për Zhvillim të Qëndrueshëm Rural», 
mbështetur nga We Effect, Suedi, 
në muajit mars u organizua takimi i 
radhës i kësaj asambleje me qëllimin 
kryesor diskutimin mbi objektivat dhe 

Përgatiti: Tomi Pikuli

Mblidhet Asambleja e 
Përgjithshme e rrjetit 
AgriNet Albania
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implementimin e aktiviteteve të pro-
jektit për periudhën dy vjeçare 2021 

- 2022. Qëllimi i këtij projekti qëndron 
në rritjen e kapacitetit të rrjetit Agrinet 
Albania dhe aktiviteteve të tij në drejtim 
të zhvillimit të qëndrueshëm organiza-
tiv, menaxherial si dhe përmirësimin e 
imazhit të këtij rrjeti për një zhvillimit 
të qëndrueshëm social dhe ekonomik 
të komuniteteve në zonat rurale.

Gjithashtu në këtë mbledhje u disku-
tua edhe në kuadër të hartimit të pro-
jekteve për të ardhmen ku u dhanë 
mendime rreth objektivave specifikë 
dhe aktiviteteve te nevojshme në 
drejtim të forcimit dhe konsolidimit 
të mëtejshëm të rrjetit të shoqat-
ave të fermerëve, rritjes së kapac-
iteteve menaxheriale në marketimin 
e produkteve bujqësore, rritjes së 

të ardhurave të fermës, përfshirjen 
e grave dhe të rinjve në lidership 
dhe në rolet vendimmarrëse, si dhe 
pjesëmarrjen aktive të tyre në aktiv-
itete lobuese dhe advokuese. Zhvil-
limi i organizimit të fermerëve drejt 
kooperativave bujqësore u trajtua si 
një domosdoshmëri për rritjen e pro-
dhimit bujqësor dhe përmirësimin e 
tregut. l
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Aktivitetet dhe mjetet kryesore 
për zbatimin e misionit dhe 
vizionit të FNF janë lobimi dhe 
avokimi për fermerët e vegjël, 

gratë dhe të rinjtë dhe personat me 
aftësi të kufizuara nga zonat rurale. 
Në atë drejtim, lobimi dhe avoki-
mi vazhduan me intensitet edhe më 
të madh në kushtet e krizës së ko-
ronës me qëllim që të ndihmojnë dhe 
mbështesin bujqësinë, veçanërisht 
fermerët e vegjël. Janë përgatitur 
gjithsej 15 kërkesa me propozime 
dhe rekomandime të përshtatshme 
tek institucionet kompetente për të 
adresuar problemet në bujqësi.

Në vitin 2020, FNF adaptoi sistemin e 
lobimit dhe avokimit duke përfshirë 
një lloj të ri komunikimi, në mënyrë 
elektronike nëpërmjet Viber, Skype, 
Zoom, si dhe nëpërmjet telefonit dhe 
komunikimit të drejtpërdrejtë me 
Shtabin e Krizës së Qeverisë. 

FNF-ja ofroi mjetet dhe burimet e 
veta për komunikim me fermerët për 
Qeverinë, kurse ajo e përfshiu FNF-
në në konsultime dhe masa për të 
mbështetur fermerët dhe bujqësinë.

Me kërkesë të Ministrisë së Bujqë-
sisë, FNF përgatiti një dokument me 
rekomandime për Strategjinë e re për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural. 

Mori pjesë aktivisht në dy sesione të 
Konventës kombëtare të BE-së në 
bashkëpunim me Fakultetin e Bu-
jqësisë mbi “Rregullimin e tregjeve 

FNF lobon në 
interes të bujqve
FNF lobon në 
interes të bujqve

Në përputhje me analizën e dytë në 
terren, FNF-ja i dorëzoi propozimet 
dhe rekomandimet e mëposhtme: 
të bëhet ndryshim në Ligjin për bu-
jqësinë dhe zhvillimin rural me qël-
lim që të përdoret garancia bankare 
si metodë për pagesën e sasisë së 
blerë; të lehtësohet pagesa e tak-
save për fermerët e regjistruar dhe 
t’i jepet përparësi pagesës së sub-
vencioneve që nuk janë paguar që 
nga viti 2018; iu dërgua letër Ins-
pektoratit Shtetëror për Bujqësi me 
rekomandim që të kryhen kontrolle 
më të shpeshta në pikat e blerjes, 
veçanërisht në pjesën e lëshimit 
shënimeve të peshës; është kërkuar 
realizim në kohë i mbështetjes për 
shpenzimet për furnizim me karbu-
rant për mekanizimin bujqësor, i cili 
duhet të jetë 50% në përputhje me 
Ligjin për bujqësinë dhe zhvillimin 
rural. Nga MPPS-ja dhe MBPU-ja 
u kërkua të krijojnë dhe të mirato-
jnë masa të veçanta duke ndjekur 
shembullin e shteteve fqinje (Serbi, 
Bullgari, Slloveni) me qëllim që të 
parandalohet largimi i punëtorëve 
sezonalë gjatë punës intensive bu-
jqësore.
FNF-ja reagoi ndaj paketës së Qever-
isë për masat ekonomike ku ishin 
lënë jashtë fermerët individualë të 
regjistruar dhe FNF-ja kërkoi ndrys-
him të Rregullores për mbështetjen 
financiare për individët e vetëpunësu-
ar, kurse janë prekur nga kriza shën-
detësore dhe ekonomike e shkaktuar 
nga virusi korona.

FNF-ja ka kërkuar që kuponët t›u jep-
en fermerëve të vegjël të cilët preken, 
gjithashtu, nga kriza e kovidit.
FNF-ja reagoi gjithashtu edhe ndaj 
thirrjes publike për kreditim të 
ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe 
të mesme nga Banka Zhvillimore e 
RMV-së me qëllim që të bëjë ndry-
shime dhe të përfshihen fermerët e 
regjistruar sipas Ligjit për sigurimin 
pensional dhe invalidor për kredi të 
favorshme të ofruara nga Banka Zh-
villimore e RMV-së.
Si pjesë e grupeve nënsektoriale të 
MBPU-së, FNF mori pjesë aktivisht 
në takimet e grupeve nënsektoriale 
për mish, qumësht, drithëra, kop-
shtari, mjaltë, prodhim organik dhe 
prodhim brojler. FNF-ja merr pjesë 
në takimet koordinuese në AUV për 
përgatitjen e Rregullores për devijim 
nga masat e veçanta të higjienës për 
bizneset e vogla, mënyrën dhe kërk-
esat që duhen përmbushur gjatë fur-
nizimit të drejtpërdrejtë me ushqim 
të prodhuesit deri te konsumatori 
përfundimtar, kushtet për ambientet, 
materialet dhe instrumentet dhe pa-
jisjet në objektet që prodhojnë, si dhe 
mënyra e prodhimit të ushqimit me 
karakteristika tradicionale. Gjithsej 
janë mbajtur 11 takime me grupe 
nënsektoriale.
(Ekstrakt nga Raporti vjetor i FNF-së 
2021. Shumica e aktiviteteve të lobim-
it dhe avokimit të FNF-së mbështeten 
nga projekti “Ndihmë institucionale e 
FNF-së”, mbështetur nga We Effect).
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bujqësore” dhe “Tregu i prodhimeve 
bujqësore në kushte të kovid 19” dhe 
përgatiti rekomandime për rregul-
limin e tregut në bujqësi dhe ndikimin 
e krizës së koronës.

FNF-ja nisi fushatën pohuese “Blini 
produkte bujqësore vendase” me 
qëllim rritjen dhe nxitjen e konsum-
it të produkteve bujqësore vendase. 
Nëpërmjet fushatës, FNF-ja filloi me 
lidhjen e drejtpërdrejtë të fermerët 
ne tregjet individuale dhe dyqanet e 
vendit.

Forumi “Bujqësia dhe Kriza e Ko-
ronës” u organizua nëpërmjet plat-
formës Zoom ku morën pjesë mbi 50 
pjesëmarrës, aty u prezantua analiza 
e ndikimit të krizës së koronës mbi 
bujqësinë, e cila është e para e këtij 
lloji në shtet. Qëllimi ishte që të jep-
en dhe të ofrohen zgjidhjet dhe re-

komandimet më të përshtatshme si 
përgjigje ndaj nevojave të fermerëve 
në kushte të pandemisë.

Agjencisë për Mbështetjen Financi-
are të Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë 

iu dërgua kërkesë për të zgjatur afa-
tin e fundit për aplikimin në thirrjen 
publike 01/2020 për përdorimin e 
fondeve nga Masa 1 (Investimet në 
mjete materiale në pronat bujqësore 
nga programi IPARD 2014 -2020). l

Si të arrihet prodhim më i mirë 
i reçelit dhe xhemit nga frutat 
dhe rrushi pa përdorim të adi-
tivëve dhe sheqerit? Kjo është 

tema e punëtorisë të cilën e organiz-
oi Federata Nacionale e Fermerëve 
në suazat e projektit “Mbështetje in-
stitucionale e FNF-së” e mbështetur 
nga We Effect. Në trajnimin onlajn 
morën pjesë 20 gra anëtare të FNF-ë, 
kurse përvojën e ka dhënë Frosina 
Gjorgievska e cila është koordinatore 
e Rrjetit të grave fermere në FNF dhe 
teknolog e diplomuar e cila ka përvojë 
shumëvjeçare në sektorin joqeveritar, 
sidomos në pjesën e shoqërimit dhe 
formave ekonomike të bashkëpunimit 
në përpunimin e frutave dhe shitjen 
në panaire të vogla. Ajo thekson se 
duhet të kihet kujdes me sheqerin e 
bardhë, frutat në vetvete përmbajnë 
sheqer dhe është më mirë të për-
doren edhe ëmbëltues natyrorë siç 
janë stevia dhe mjalti. Njëkohësisht, 
një prej mjeteve më të përdorshme 
për ëmbëlsim është edhe maxhuni, 
prodhim tradicional maqedonas. Në 
fillim të trajnimit mbajti fjalim edhe 
Vaska Mojsovska, kryetarja e FNF-së, 
e cila theksoi; se gratë në sektorin e 
bujqësisë janë më të mbingarkuara 
me punë se burrat në raport me orët 
e punës. Ata dinë t’i përpunojnë fushat 
dhe të kujdesen për fermat e veta, ato 
dinë të bëjnë djathë të mirë, reçele 
nga prodhime të ndryshme bujqësore, 
maxhun, shurupe, verëra, makal-

lo, pinxhur, prodhime nga bletët dhe 
prodhime të tjera, por, për fat të keq 
po ballafaqohen ende me frikën për 
ndërmarrje e hapave më të mëdhenj 
dhe të gjithë punën që e punojnë ta 
zhvillojnë në brendin e vet të njohur.”

- Pse e them këtë? Sepse të gjitha ne 
gratë nga mjediset rurale me punën 
e vet jemi sipërmarrëse dhe të gjitha 
ne duhet ta kemi këtë në mendjen 
tonë se duhet të rrezikohet dhe të 
bëhet brend personal prej recetave 
dhe prodhimeve tona. E di se tani do 

të thoni se është e lehtë të thuhet kjo, 
por të bëhet është e vështirë. Nevo-
jitet vetëm dëshirë dhe ambicie e cila 
realisht është e realizueshme dhe e 
cila do të realizohet hap pas hapi me 
tejkalimin e shumë pengesave të cilat 
do të gjenden në rrugën e realizimit të 
idesë sonë. Një pjesë prej jush do të 
thoni se unë nuk jam e re, tani jam e 
rritur dhe a do të mund ta ec gjithë atë 
rrugë, por besoni se asnjëherë nuk 
është vonë. Në botë ka gra që e kanë 
realizuar ambicien e vet në 20, por 
edhe në 60 vjet, tha Mojsovska. l

Në përputhje me analizën e parë në terren për nevojat e anëtarësimit dhe 
ndikimi e krizës, FNF-ja i dorëzoi kërkesat e mëposhtme në Qeverinë e 
RMV-së: të merret parasysh eksporti e qengjit të rëndë, të nxitet blerja më 
e madhe e qengjit vendas për shitje në markete, t’i jepet përparësi pagimit 
të subvencioneve për qengjat e dhënë në thertore, t’i jepet përparësi nën-
masës 2.8 të Programit për mbështetjen financiare në bujqësi, të shpallet 
aplikim për masën 213 (ndihma për ruajtjen e zonave rurale dhe karakter-
istikat e tyre tradicionale). Në fushën e bujqësisë dhe kulturave industri-
ale, të ndiqet situata me prodhuesit e orizit dhe Agjencinë për Rezervat e 
Mallrave për ta zbatuar në kohë procedurën për blerjen e drithërave për 
rezervat e mallrave. Të nxiten tregjet për të rritur blerjen e lakrës vendase. 
Të ndiqet vazhdimisht situata me rezervat dhe lëndët e para për fekondim 
dhe mbrojtjen dhe materialin farë. Në fushën e masave ekonomike, të le-
htësohet pagimi i taksave për fermerët e regjistruar në përputhje me Ligjin 
për Aktivitetin Bujqësor.

FNF-ja trajnim për prodhimin e reçelit dhe 
xhemit pa përdorim të sheqerit dhe aditivëve
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Federata Nacionale e Fermerëve e zgjeroi spektrin e vet të ve-
primit. Kjo do të thotë që përveç bujqve, shoqatave bujqësore, 
kooperativave bujqësore, organizata mandej do të punojë në 
përforcimin dhe mbështetjen e kategorive të lëndueshme në 
mjediset rurale, mbështetje më të madhe të të rinjve dhe grave 
si dhe për përfshirje të tyre të drejtpërdrejtë në zhvillimin e 
bujqësisë nëpërmjet vendimmarrjes dhe veprimtarisë aktive. 
Përveç bujqve, një nga fokuset kryesore të organizatës është 
edhe zhvillimi rural përkatësisht tejkalimi i problemeve dhe sfi-
dave me të cilat ballafaqohet popullata rurale siç janë varfëria 
dhe qasja e kufizuar e popullatës rurale në shërbimet shëndetë-
sore, edukim, informim, drejtësi dhe fuqi në vendimmarrje. Edhe 
mandej shtylla kryesore e veprimtarisë është lobimi në drejtim 
të përcaktimit të problemeve nga fusha që me punë e analizë të 
përbashkët do të prezantohen para institucioneve kompetente 

që të gjendet zgjid-
hje e përbashkët, 
e cila do të jetë në 
interes të bujqve 
dhe të mirëqenies 
të të gjithë shtetit 
tonë. Fokusi i Organizatës Nacionale të Fermerëve, edhe man-
dej do të funksionojë nën sloganin “Së bashku drejt suksesit” 
dhe nën logon e cila e simbolizon mundin dhe prodhimtarinë 
e bujqve tanë, është zgjidhja e problemeve më të mëdha, siç 
është plasmani dhe prodhimtaria cilësore. Misioni i organiza-
tës së ribrenduar është: FERMER I ORGANIZUAR - LIDER NË 
ZHVILLIMIN BUJQËSOR DHE RAJONAL NË RM. Vizionin që ne 
synojmë ta arrijmë është: BUJQËSI FITIMPRURËSE - FSHAT I 
QËNDRUESHËM.   

AGROPUKA është një shoqatë e prodhuesve bujqësorë dhe bleg-
toralë të rrethit të Pukës (Shqipëria e Veriut). Ajo është krijuar 
në 2001 me mbështetjen e Bashkëpunimit për Zhvillim të Zvicrës 
(SDC). Që nga ajo kohë, shoqata ka rritur anëtarësinë e saj dhe 
ka zgjeruar aktivitetin dhe shërbimet, për të plotësuar nevojat e 
anëtarëve dhe komunitetit në përgjithësi. Shoqata kontribuon në 
zhvillimin e integruar rural nëpërmjet inkurajimit dhe promov-
imit të zhvillimit ekonomik si dhe të iniciativave dhe veprimtarive 
për të përmirësuar jetesën e anëtarëve të AP dhe komuniteteve 
që jetojnë në zonat rurale. Në këtë mënyrë AP ndikon në redukti-
min e varfërisë dhe padrejtësive sociale në zonat rurale. 

Nga viti 2011, Agropuka po zbaton projektin " Të kontribuojmë në 
përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës së banorëve në zonat 
rurale të Shqipërisë Veri-Lindore”  që financohet nga We Effect 
(Suedi). Projekti synon përmirësimin e qëndrueshëm të jetesës 
në zonat rurale nëpërmjet rritjes së të ardhurave të fermerëve 
të vegjël dhe promovimit të demokracisë dhe pjesëmarrjes 

lokale. Në dy vitet 
e ardhshme sho-
qata do të përqen-
drohet ne tre fusha: 
(1) Përmirësimin e 
kushteve te jetesës së anëtarëve të AP dhe të komuniteteve në 
zonat ku punon AP nëpërmjet promovimit dhe zhvillimit të mëte-
jshëm të prodhimit, marketingut, dhe modeleve te kooperimit; 
(2) Promovimin e mbrojtjes dhe zhvillimit te mjedisit ; dhe (3) Pro-
movimin e demokracisë lokale dhe përfshirjes sociale të komu-
niteteve rurale në vendim-marrjen lokale.

Grupet e synuara të shoqatës AGROPUKA përfshijnë: Anëtarët; 
Prodhuesit vendorë të bujqësisë, blegtorisë dhe përpunimit; Gru-
pet e interesit të grave; Të rinjtë dhe grupet rinore.

Për këtë Agropuka do të rrisë qëndrueshmërinë, përgjegjësinë 
dhe kapacitetin organizativ të saj.

FNF

AGROPUKA
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AgriNET është organizatë shqiptare apolitike, joqeveritare 
dhe jofitimprurëse e regjistruar në shkurt të vitit 2005 me 
seli në rajonin e Korçës. Tani ajo është rrjetë e 15 organiza-
tave bujqësore nga tre rajone të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj 
organizate është pjesëmarrja aktive dhe e drejtpërdrejtë në 
proceset sociale, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të 
qëndrueshëm të bashkësive të cilat jetojnë në rajone rurale 
në partneritet me sektorët ruralë të margjinalizuar, bash-
kësitë e tyre dhe palët e ndryshme të prekura. AgriNet e 
realizon misionin e vet nëpërmjet implementimeve të ndry-
shme në projektin në fushën e zhvillimit rural financuar nga 
institucionet vendase dhe ndërkombëtare, si edhe nëpër-
mjet përfshirjes së drejtpërdrejtë të bashkësive, pushtetit 
lokal dhe organizatave të tjera joqeveritare në fushën e 
zhvillimit rural të bashkësisë. AgriNet siguron shërbime të 

zgjeruara në pjesën 
më të madhe të ras-
teve për grupe for-
male dhe joformale 
të prodhuesve bu-
jqësorë. Lloji krye-
sor i grupeve bujqë-
sore për shërbime të zgjeruara janë: grupet e prodhuesve 
të cilët zbatojnë Praktika bujqësore të mira (Good Agricul-
tural Practices - GAP), zbatim i trajnimeve të moderuara nga 
ekspertë në nivel nacional, organizim i shkëmbimit të për-
vojave për prodhuesit bujqësorë inovativë, organizim i par-
celave demonstruese për testim dhe zbatim të teknologjive 
inovuese dhe zhvillim të publikimeve të cilat kanë të bëjnë 
me zbatimin e teknologjive inovuese dhe GAP. 

FONDACIONI AGRINET ALBANIA


